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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

วิสัยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานมืออาชีพ ในการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของมหาวิทยาลยัอยา่งมี
จริยธรรม 
 

พนัธกจิ 
ส ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนกำรให้บริกำรส ำหรับงำนกำรเรียนกำรสอน 
และงำนวิจัยวิชำกำรของมหำวิทยำลยั  
1. พฒันาบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และมีความเป็นมืออาชีพในการ

ใหบ้ริการ (Service Mind) ต่อตนเองและส่วนรวม 
2. พฒันาการบริหารจดัการของส านกังานฯ ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. พฒันาและจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและ

ความถูกตอ้งแม่นย  าดา้นการปฏิบติังานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอย่างมีคุณภาพ ส าหรับ
การเรียนการสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลยั 

 
เป้ำหมำย 

1. เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศในการใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. เป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนบัสนุนงาน

ดา้นวิชาการและการบริหารจดัการ 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรพฒันำส ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ 2000 มียุทธศำสตร์หลกั ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1: กำรพฒันำบุคลำกรด้ำน ICT 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2: กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยและ Data Center 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3: กำรพฒันำและจัดหำ Hardware และ Software ด้ำน IT เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4: กำรบริกำรพฒันำแอพพลเิคช่ันและเว็บไซต์ท่ีมีประสิทธิภำพ  
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1:  การพฒันาบุคลากรดา้น ICT 
เป้าประสงค์ 

1.1 เจา้หนา้ท่ีมีทกัษะดา้น ICT   
1.2 ส านกังานฯมีการบริหารจดัการภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.3 ส านกังานฯมีการควบคุมการใชท้รัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 1.1 กำรพฒันำทักษะด้ำน IT ควบคู่จิตส ำนึกในงำนบริกำร 
1.1.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานและเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
1.1.2 ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาสศึกษาดูงาน หรือเขา้รับฟังการสัมนา ในงานดา้นบริการของส านกังานฯ 
1.1.3 จดัสรรใหบุ้คลากรทุกคนมีโอกาสในการเขา้รับการอบรมของมหาวิทยาลยั 

กลยุทธ์ 1.2 กำรพฒันำระบบริหำรงำนภำยใน 
1.2.1 พฒันาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการด าเนินงานภายใน 
1.2.2 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการใชท้รัพยากร 
1.2.3 ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2: การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและ Data Center 
เป้าประสงค์ 

2.1 นกัศึกษา อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี สามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีเสถียรภาพและปลอดภยั  
2.2 โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถรองรับการใชง้านระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2.1. กำรพฒันำ ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือรองรับกำรพฒันำและขยำยกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ 

2.1.1 เพิ่มจุดเช่ือมต่อเครือข่ายใหเ้หมาะสมต่อภาวะการใชง้านของผูใ้ช ้
2.1.2 พฒันาศูนยก์ลางระบบเคร่ืองแม่ข่าย (Data Center) ให้มีประสิทธิภาพและรองรับความตอ้งการท่ี

เพิ่มขึ้น 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3: การพฒันาและจดัหา Hardware และ Software ดา้น IT เพื่อการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ 

3.1 อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งเรียนมีความพร้อม และเหมาะสมต่อการใชง้าน 
3.2 ความพร้อมของซอฟทแ์วร์ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 3.1 กำรคัดสรรและพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสมมำใช้ในห้องเรียน  
3.1.1 จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ของคอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ

ทางปัญญา 
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3.1.2 ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใช้งาน ส าหรับการ
เรียนการสอน 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4:   การบริการพฒันาแอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
4.1. พฒันาแอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
4.2. แอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการพฒันาสามารถรองรับการแสดงผลในหลากหลายแพลตฟอร์ม 

เช่น IOS, Android  
กลยุทธ์ 4.1 กำรพฒันำผู้ใช้ให้เข้ำใจกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 

4.1.1 อบรมเจา้หนา้ท่ีและกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศของผูใ้ช้ 
กลยุทธ์ 4.2 กำรสนับสนุนด้ำนเคร่ืองมือในกำรพฒันำแอพพลเิคช่ัน เว็บไซต์ และอุปกรณ์กำรให้บริกำร 

4.1.1 ศึกษาและจดัหาซอฟทแ์วร์และอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการพฒันา 
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1.2 ข้อมูลองค์กร (Organization Profile) 

 
ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักงำนฯ 

ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITS)ไดรั้บการก่อตั้งขึ้นเป็นส านักงานอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2550  ตามหนงัสือค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลยั ท่ี 161/2007  ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2550  เพื่อดูแลรับผิดชอบงาน
ดา้นการให้บริการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services) ให้กบัมหาวิทยาลยั โดยไดร้วมลกัษณะงานดา้นการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 3 ศูนย ์เพื่อให้บริหารงานเป็นส านกังานเพียงส านกังานเดียว ซ่ึงก่อนหนา้น้ีงาน
ดา้นการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services) ไดแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามลกัษณะงานออกเป็น 3 งาน
ใหญ่ ซ่ึงดูแลรับผิดชอบโดยศูนยค์อมพิวเตอร์ ศูนยเ์อยูเน็ต และศูนยพ์ฒันาระบบสารสนเทศ  และเม่ือเดือนตุลาคม 
2552 ได้มีการโอนยา้ยความรับผิดชอบ การวางแผน การจัดการและด าเนินการเก่ี ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ และวิชวลไลเซอร์ ส าหรับห้องเรียน ห้องประชุม และกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆจากฝ่ายโสตทศันูปกรณ์
มายงัส านกังาน ITS ตามหนงัสือค าสั่งมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ท่ี 201/2552 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2552 

ปีการศึกษา 2555 เดือนมกราคม ส านกังานฯไดรั้บค าสั่งเร่ืองการโอนยา้ยบุคลากรจากเดิม จ านวน 74 คน เหลือ 
50 คนโดยประมาณ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีนโยบายและแนวทางจะให้ด าเนินงานส าหรับการท างานบางส่วนใน
รูปแบบการบริการแบบ Outsource โดยคณะอนุกรรมการ IT Solution ไดใ้หค้  าปรึกษา แนะน า และพิจารณาการพฒันา
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแ้ละให้บริการแก่บุคลากร และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสม อย่างไรก็
ตาม ยงัมีหลายโครงการท่ีทางส านักงานฯ อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการรวบรวมขอ้มูล เพื่อเปรียบเทียบกบัการใช้
บริการแบบ Outsource ในการให้บริการดูแลเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
หอ้งปฎิบติัการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพและการลดค่าใชจ่้าย 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (คณะกรรมการ 
ICT) ตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลยัท่ี 198/2012 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นการรวมคณะกรรมการชุดเดิมท่ีพิจารณาเร่ืองนโยบายและชุด
อนุกรรมการท่ีพิจารณาเร่ืองการจัดซ้ือให้เหลือเพียงคณะกรรมการชุดเดียวเพื่อพิจารณาภาพรวมทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลยั  

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (คณะกรรมการ 
ICT) ตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้ งของมหาวิทยาลยัท่ี 114/2015 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2557 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเร่ืองนโยบาย และการจดัซ้ือจดัจา้งอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (คณะกรรมการ 
ICT) ตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลยัท่ี 20/2016 ลงวนัท่ี 13 มกราคม 2559 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 13 
มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อพิจารณาเร่ืองนโยบาย และการจดัซ้ือจดัจา้งอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้ง รศ.ดร. ประทิต สันติประภพ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เพื่อดูแล ควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ตามหนังสือค าสั่ง
แต่งตั้งของมหาวิทยาลยัท่ี 433/2015 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558   

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (คณะกรรมการ 
ICT) ตามหนังสือค าสั่งแต่งตั้ งของมหาวิทยาลัยท่ี 426/2016 ลงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2560 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาเร่ืองนโยบาย และการจดัซ้ือจดัจา้งอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้ง รศ.ดร. ประทิต สันติประภพ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
ดูแล ควบคุมงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ตามหนงัสือค าสั่งแต่งตั้ง
ของมหาวิทยาลยัท่ี 433/2015 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558   

 
ลกัษณะส ำคัญของหน่วยงำน (Core Business) 

ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีหลกัคือ การดูแลรับผิดชอบงานดา้นการให้บริการทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต
หวัหมาก วิทยาเขตสุวรรณภูมิ และ ABAC City Campus และเม่ือปีการศึกษา 2557 ส านกังานฯไดรั้บมอบหมายใหดู้แล
รับผิดชอบการใหบ้ริการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบัโรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ (ACC) 

 
ส านกังาน ITS ไดแ้บ่งลกัษณะการท างานออกเป็น 3 ฝ่าย ซ่ึงประกอบดว้ย 9 แผนกย่อย และแผนกเลขานุการ

และธุรการ ด าเนินงานภายใตค้  าสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ภราดาบญัชา แสงหิรัญ และคณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Committee) ซ่ึงมี รศ.ดร. ประทิต สันติประภพ เป็นประธานคณะกรรมการ 
ICT และเป็นรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแล ควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
ส านกังานฯ ประกอบดว้ยบุคลากร และสถานท่ีปฏิบติังาน ดงัน้ี  

บุคลำกร จ านวน 38 คน ประกอบดว้ย 
• ผูอ้  านวยการส านกังานฯ         จ านวน 1 คน 
• ฝ่ายธุรการ และเลขานุการ          จ านวน 1 คน 
• ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Engineering)      จ านวน 9 คน 

มีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบงานดา้นระบบ และเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศ ใหส้ามารถ
รองรับงานดา้นการเรียนการสอน และการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

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

• ฝ่ายบริการเทคโนโลย ี(Technology Services)       จ านวน 17 คน 
มีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบงานดา้นการใหบ้ริการใหก้บัอาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี เพื่อรองรับงานดา้นการเรียน
การสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 
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2.1 แผนกบริการผูใ้ช ้(Client Services)      จ านวน 11 คน  
2.2 แผนกหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab)    จ านวน 4 คน 
2.3 แผนกบริการเทคโนโลยกีารศึกษา (Instructional Technology Services)   จ านวน 1 คน  
2.4 แผนกโครงการพิเศษ (Special Projects)     จ านวน 1 คน 

• ฝ่ายพฒันาระบสารสนเทศ (Information System Development)     จ านวน 10 คน 
มีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบดา้นการพฒันาโปรแกรม และเวบ็ไซต ์เพื่อรองรับงานดา้นการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

3.1 แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต ์(Application Development)   จ านวน 7 คน 
3.2 แผนกพฒันาเวบ็ไซต ์(Web Development)     จ านวน 3 คน  
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        สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนฯ   
• วิทยำเขตหัวหมำก   

1. อาคาร E ชั้น 6 ประกอบดว้ย  
• หอ้งผูอ้  านวยการ หอ้ง E62/4   
• หอ้ง Technical Support  หอ้ง E66 
• หอ้ง Programmer หอ้ง E62 
• หอ้ง Data Center 

2. อาคาร A ชั้น 4  ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หอ้ง  
- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  A41   จ านวน  21 ท่ีนัง่  
- หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  A42   จ านวน  41 ท่ีนัง่ 

• วิทยำเขตสุวรรณภูมิ  
1. อาคารศรีศกัด์ิจามรมานสถานเทคโนโลยสีารสนเทศ (SCIT)  ชั้น 2 ประกอบดว้ย 

• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT 0201A  จ านวน  61 ท่ีนัง่ 
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT 0201B  จ านวน  41 ท่ีนัง่ 
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT 0201   จ านวน 204 ท่ีนัง่ 

2. อาคารศรีศกัด์ิจามรมานสถานเทคโนโลยสีารสนเทศ (SCIT)  ชั้น 3 ประกอบดว้ย 
• หอ้ง Data Center (SC0302)  
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารยแ์ละหอ้งตรวจขอ้สอบ (SC0303) 
• หอ้งท างานฝ่ายเลขาฯและธุรการ และแผนก Web Development (SC0304) 
• หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี Programmer (SC0305) 
• หอ้งผูอ้  านวยการ (SC0306)  
• หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี Technical Support (SC0307) 

3. อาคารศรีศกัด์ิจามรมานสถานเทคโนโลยสีารสนเทศ (SCIT)  ชั้น 6 ประกอบดว้ย 
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (SCIT 601-602)  จ านวน 61 ท่ีนัง่ 
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (SCIT 603)   จ านวน 30 ท่ีนัง่ 
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (SCIT 604)   จ านวน 54 ท่ีนัง่   

• ABAC City Campus  ตั้งอยูท่ี่ชั้น 14  ศูนยก์ารคา้ Zen Department Store @Central World ถ.ราชด าริ กรุงเทพฯ  
ส าหรับใหบ้ริการนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

• โรงเรียนอสัสัมชัญพำณิชยกำร (ACC) ถ.สาทร กรุงเทพฯ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
• หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    จ านวน 38 ท่ีนัง่ 

 
 



แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) 
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แผนภูมิตำมหน้ำท่ีกำรงำน (Functional Chart) 
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ส่วนท่ี 2 :  สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  (Overall Performance) 

 
ทางส านกัฯ ไดมี้การวางแผนและจดัท างบประมาณโครงการประจ าปีการศึกษา 2561 ใหต้อบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ใหมี้สะดวกและความคล่องตวัในการใชบ้ริการ ซ่ึงทางส านกัฯ ไดท้ าการประเมินความตอ้งการของ
ผูใ้ชแ้ละท าการปรับปรุงบริการในดา้นต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บแจง้จากผูใ้ชบ้ริการ   ในดา้นแผนการด าเนินงานทางส านกัไดจ้ดัให้
บุคลากรของส านกัไดน้ าเสนอและจดัท าแผนการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของส านกั และของมหาวิทยาลยั 
เพื่อใหไ้ดทิ้ศทางในการด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตท้รัพยย์ากรและเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่  เพื่อลดความ
เส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดใ้หเ้กิดขึ้นนอ้ยท่ีสุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย  ในปีการศึกษา 2561 ทางส านกังานบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัท าโครงการตาม 4 ยทุธศาสตร์  (ดงักล่าวไวส่้วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป) เพื่อใหบ้รรลุตาม
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั ทางส านกัฯ ไดมี้แผนงานประจ า โครงการ และโครงการตามแผนกลยทุธ์ของส านกังานฯ 
ประกอบดว้ย 

1. แผนงานประจ า  รวมจ านวนทั้งหมด 36 งาน 
1.1. แผนงานประจ าท่ีใชง้บประมาณ      4 งาน 
1.2. แผนงานประจ าท่ีไม่ใชง้บประมาณ     32 งาน 

2. โครงการ รวมจ านวนทั้งหมด 2 โครงการ 
2.1. โครงการท่ีไม่ใชง้บประมาณ       2 โครงการ 

3. โครงการตามแผนกลยทุธ์รวมจ านวนทั้งหมด 10 โครงการ  
3.1. โครงการตามแผนกลยทุธ์ท่ีใชง้บประมาณ     8 โครงการ 
3.2. โครงการตามแผนกลยุทธ์ท่ีไม่ใชง้บประมาณ     2 โครงการ 

 
  รวมทั้งหมดจ ำนวน  48 แผนงำนและโครงกำร  
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สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมตำมแผนกได้ดังนี ้ 
 จากการจดัท าแบบประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ ของทางส านกังานบริการเทคโนโลย ีจากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 597 คน โดยมีผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของทางส านกัฯอยูท่ี่ 3.85   

  
 

 ทั้งน้ีส่วนบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเทคโนโลยท่ีีผูใ้ชค้าดหวงั และใหค้ าแนะน าในการใหบ้ริการ เช่น การจดั
อบรมทางดา้นการใช ้Application ต่าง ๆ  เช่น   Adobe Photoshop  การใชง้าน Internet , Social Network  และโปรแกรม
ท่ีใชใ้นการพฒันา Website  ความมีประสิทธิภาพของของอุปกรณ์ การเพิ่มจุดต่อเช่ือมอินเตอร์เน็ตหรือWifi  เป็นตน้ 

1. แผนกวิศวกรรมเครือข่ำย 
มีภารกิจหลกัในการดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัใหส้ามารถเช่ือมต่อการใชง้านของเคร่ืองแม่ข่ายท่ี

ใหบ้ริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั และการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลยั โดยในปี
การศึกษา 2561 แผนกวิศวกรรมเครือข่าย  มีแผนงานประจ า 4 งาน และโครงการตามแผนกลยทุธ์ 2 โครงการ ท่ีจะ
สนบัสนุนภารกิจส าคญัดงัน้ี 

บริหารจดัการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทั้ง 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลยั มีอุปกรณ์ประกอบดว้ยดงัน้ี  
- Router       3  ตวั 
- Core Switch     6  ตวั 
- Distributed Switch     49 ตวั  
- Access Switch     315 ตวั 
- มีจุดรองรับการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายรวมทั้งหมด 7,560 จุด 

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4

PC Support and Maintenance in Class Room

PC Support and Maintenance in Office

Internet Service - LAN

Internet Service - WiFi

Computer Lab Service

Application Development

Web Application

Web Development

Learning Management

Examination Checking

Au Webmail

Au Account

Services 

ปี พ.ศ.2561 ปีพ.ศ. 2560
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บริหารจดัการ การใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย  (SSID: AUWifi) ทั้ง 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลยั บน

อุปกรณ์ของบริษทั AIS ดงัน้ี 

- วิทยาเขตหวัหมาก     251  ตวั 

- วิทยาเขตสุวรรณภูมิ    768  ตวั 

- วิทยาเขต City Campus       7  ตวั 

- วิทยาเขตโรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ   21  ตวั 

- มีจุดรองรับการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งหมด 1,047 จุด โดยนกัศึกษาหน่ึงคนสามารถใช้
สิทธ์ิในการเช่ือมต่อและใช ้Internet WiFi ได ้2 เคร่ืองพร้อมกนั 

 
1. งานบ ารุงรกัษาอปุกรณ ์ระบบงาน IT และการใชง้านลิขสิทธ์ิ Software   จดัท ารายละเอียดของสญัญาของการ

บ ารุงรกัษาอปุกรณ ์ รวมถึง Sofware เพื่อใหม้ีการใชง้านที่ถกูตอ้งตามลิขสิทธิ์ และขอ้ก าหนดของ พรบ.

คอมพิวเตอร ์ โดยมีการด าเนินการทัง้สิน้ 25 รายการ มีการต่อสญัญาจ านวน  23 รายการ ยกเลิกสญัญา

จ านวน 2 รายการ  

2. งานบรหิารระบบรกัษาความปลอดภยัของเครือข่าย  เพื่อความปลอดภยัในการใชข้อ้มลูและป้องกนัการ

โจรกรรมขอ้มลู ทางแผนกวิศวกรรมเครือข่ายไดม้ีการด าเนินการ ดงันี ้ 

- ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ก าหนด Firewal และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  จ านวน   51  คร้ัง  
- แกไ้ขปัญหาระบบ Networ Authentication    จ านวน  20 คร้ัง 
- ปรับปรุงขอ้มูล User ส าหรับ Networ Authentication จ านวน     1 คร้ัง 
- ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์   จ านวน     3  คร้ัง 

ผลจากการด าเนินงานดงักล่าวท าใหก้ารถูกโจรกรรมขอ้มูลหรือการท าลายขอ้มูลส าคญัไม่เกิดขึ้น โดยจ านวน
คร้ังท่ีเกิด เป็น 0  

3. งานตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบเครือข่าย  ปัญหาที่พบบ่อยที่วิทยาเขตบางนาเป็นปัญหาดา้น

ระบบไฟฟ้า เนื่องจาก UPS บางจดุไม่สามารถใชง้านได ้และ แบตเตอรร์ี่ เสื่อมสภาพ โดยทางแผนกวิศกรรม

เครือข่ายไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาการใชง้านเครือข่ายดงันี ้ 

- ปัญหาเก่ียวกบั ระบบไฟ แอร์ และ UPS    จ านวน   10  คร้ัง 
- ปัญหาท่ีเกิดจาก hardware ท่ีตอ้งมีการเปล่ียนพาร์ท   จ านวน   61  คร้ัง 
- งานเก่ียวกบั IP Phone รวมถึงการแกไ้ขปัญหา   จ านวน   17  คร้ัง 
- งานเก่ียวกบั AIS WiFI      จ านวน   5  คร้ัง 
- งานซ่อมอุปกรณ์ ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียน hardware หรืองานเปลี่ยน configuration จ านวน 99 คร้ัง 
- งานท่ีเก่ียวกบั Dark Fiber รวมถึง incident ทั้งหมด   จ านวน   6  คร้ัง 

12



   
แผนกวิศวกรรมเครือข่ายและแผนกวิศวกรรมระบบ ไดร่้วมกนัด าเนินโครงการปรับปรุงระบบ Network 

Infrastructure ต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2560 ท่ีผา่นมา และไดมี้การประชุมกบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ รวมถึงการประชุม
กบัคณะกรรมการ ICT รวมทั้งหมด 28 คร้ัง และสามารถด าเนินการจนร่าง TOR ของระบบแลว้ อยา่งไรก็ดี 
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัไดมี้มติในภายหลงั วา่ใหท้ าการบ ารุงรักษาระบบต่อไปก่อน จนถึงช่วง กรกฎาคม 2563 ท่ี
สัญญาการใหบ้ริการของ AIS WiFi จะส้ินสุดลง แลว้จะพิจารณาโครงการอีกคร้ัง  

 

2. แผนกวิศวกรรมระบบ 
มีภารกิจหลกัในการติดตั้งและดูแลระบบปฏิบติัการบนเคร่ืองแม่ข่าย ท่ีสนบัสนุนและรองรับการใหบ้ริการ

พฒันาและใชเ้วบ็ไซต ์ การพฒันาและใชแ้อพพลิเคชัน่ในระบบปฏิบติัการต่างๆ และการจดัการฐานขอ้มูลหลกัของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงการตรวจสอบติดตาม และแกไ้ขการใหบ้ริการเคร่ืองแม่ข่ายใหส้ามารถใหบ้ริการไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง โดยในปีการศึกษา 2561 ทางแผนกวิศวกรรมระบบมีแผนงานประจ า 8 งาน และ แผนโครงการตามกลยทุธ์ 2 
โครงการ เพื่อท่ีจะสนบัสนุนภารกิจส าคญัดงัน้ี 

เครื่องแม่ข่าย  (Server) ที่อยู่ภายใตก้ารดแูล 
- Physical Servers  32 เคร่ือง 
- Virtual Servers   49 เคร่ือง 
- RAM ส าหรับการใหบ้ริการ Virtual Server ท่ีมีทั้งหมด 500  GB ใชไ้ปแลว้ 236 GB ยงัคงเหลือ 264 GB 
- Storage ส าหรับการใหบ้ริการ Virtual Server มีขนาดทั้งหมด 53 TB คงเหลือใชไ้ด ้23 TB 
 

1. งานดแูลระบบ User Management System  สรา้งและบรหิารจดัการบญัชีอินเตอรเ์น็ต  (Internet Account) เช่น 

ในการสรา้งบญัชีผู่ใช ้ การเปลี่ยนชื่อผูใ้ช ้ เป็นตน้ ใหก้บันกัศกึษา บคุลากรภายในและภายนอกที่มาท า

กิจกรรม หรือเยี่ยมชมมหาวิทยาลยั   

2. งานบรหิารจดัการขอ้มลู DNS บริหารจดัการขอ้มลูในระบบ DNS ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่ม ปรบัเปลี่ยน หรือ ลบ ขอ้มลูโดเมนเนม จ านวน 12 รายการ 

3. งานแกไ้ขปัญหาระบบงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย ในการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการใชง้านเครื่อง

คอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายมีดงันีคื้อ   

- ตรวสอบพบ website ของมหาวิทยาลยัติด malware และถูกท าใหเ้ป็น Phishing site    

- มีการกลบัมาเปิดใชเ้คร่ืองแม่ข่าย Au-H06 ท่ีมีแผนจะปลดระบบวางการใช ้ เป็นการชัว่คราว เน่ืองจาก

เคร่ือง Canon Scanner ไม่สามารถส่ง user ไปท่ีโดเมน au.edu ได ้ 
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- ทดลองใช ้container platform มาช่วยในการใหบ้ริการ โดยใชโ้ปรแกรมท่ีมีช่ือวา่ Docker เพื่อใหก้ารสร้าง 

website และติดตั้งระบบต่างมีความรวดเร็วและยดืหยุน่มากขึ้น 

4. งานติดตัง้ แกไ้ข Website บนเคร่ืองแม่ข่าย การด าเนินงานเพื่อจดัสรา้ง Website และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้กบั

เครืองแม่ข่ายโดยสรุปผลการด านเนินงานไดด้งันี ้

- แกไ้ขปัญหา Website Error    จ านวน  9  คร้ัง 
- สร้าง website ใหม่ หรือ install CMS  จ านวน  17 คร้ัง 
- แกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ    จ านวน  9 คร้ัง 

5. การบริหารจดัการดูแลระบบการเรียนการสอน  (Learning Management System – LMS)  ปัจจุบนัมีวิชาท่ีเปิด
ใชบ้นระบบ LMS จ านวนทั้งส้ิน 281 วิชา มีจ านวนผูเ้ขา้ใชร้ะบบเป็น อาจารย ์201 คน และนกัศึกษา 13,078 คน 
และวิชาท่ีเปิดใชบ้นระบบ LMS-MSME จ านวนทั้งส้ิน 338 วิชา  

- สร้างรายวิชาใหม่จากการร้องขอผา่นการทาง Online LMS REQUEST FORM 199 วิชา 
- สร้างรายวิชาใหม่ของวิชา IBM2702 IBM2201 IBM3711 MIS1221 และ MKT3102 ท่ีเช่ือมลิงคก์บั
หนงัสือของ McGrawHill ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาสามารถ Download เอกสารการเรียนและ
สามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ของแต่ละบทเรียนจากหนงัสือไดท้นัทีเพื่อใหน้กัศึกษาไดว้ดัผลการ
เรียนรู้ไดทุ้กบท ในการสร้างคอร์สในบางวิชาจะตอ้งสร้างรายกลุ่ม ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด  58 
กลุ่ม (Section) 

- สร้างคอร์สทดลองเพื่อใชใ้นการอบรมการใชร้ะบบ LMS และ LMS-MSME  รวมจ านวน 25 วิชา 
- น ารายช่ือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเขา้รายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในระบบ LMS และ LMS-MSME เพื่อ
ปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาท่ีท าการเพิ่มวิชาใหส้ามารถเขา้ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดร้วม  154 คร้ัง 

- จดัสอบยอ่ยออนไลน์  (Quiz Online) ในภาควิชาการตลาด ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 5 วิชา คือ 
MKT2280, MKT3102, MKT3530, MKT3620 และ MKT4829  รวมจ านวนนกัศึกษาตลอดปีการศึกษา 
2561 จ านวน  7,216  

- งาน E-Examination System Service for Entrance Examination  (http://entrance-exam.au.edu/)  เพื่อใช้
สอบวดัผลนกัศึกษาท่ีมาสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีเฉพาะภายในมหาวิทยาลยั จ านวน 26,997  
บญัชี 

- งาน Research Knowledge Sharing System (http://researchvideo.au.edu/) ของ สถาบันวิจัยและบริการ
วิชาการ (IRAS) ได้มีการจัดสัมมนา  Structural Equation Modeling (SEM) in Research ในวัน ท่ี  14 
ธนัวาคม 2561 และใหน้ าขอ้มูลท่ีเป็นวีดีโอขึ้นระบบเพื่อให้อาจารยท่ี์ไม่สะดวกเขา้ร่วมสัมมนา สามารถท่ี
จะเขา้มาดูยอ้นหลงัได้ โดยแบ่งส่วนขอ้มูลออกเป็น 6 ส่วน เพื่อให้อาจารยส์ามารถเข้าดูไดอ้ย่างรวดเร็ว
และเลือกดูในส่วนของเน้ือหาท่ีสนใจได ้
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3. แผนกระบบสำรสนเทศองค์กร 
มีภารกิจหลกัในการบริหารจดัการและดูแลฐานขอ้มูลหลกัของมหาวิทยาลยั  โดยดูแลทั้งในส่วนของความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆไดน้ าขอ้มูลจากระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั ไปใช้
ร่วมกนัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีความสอดคลอ้งกนัของข้อมูล   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูใ้ชง้านและผูบ้ริหารไดรั้บ
ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนโดยฐานข้อมูลท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภทได้แค่ MSSQL และ 
ORACLE   ในการด าเนินงานแผนกสารสนเทศองคก์รไดจ้ดัท าแผนงานประจ า จ านวน 8 แผนงาน เพื่อสนบัสนุน
ภารกิจส าคญัดงัน้ี    
1. งานดแูลและบ ารุงรกัษาขอ้มลู Data Dictionary โดยมีฐานขอ้มลูที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการจ านวน 4 

ฐานขอ้มลู  ลกัษณะการด าเนินงานคือการจดัท า Data Dictionary ใหเ้ป็นรูปแบบมาตราฐานและเป็นปัจจบุนั

เพื่อใหผู้พ้ฒันา และผูใ้ชง้านฐานขอ้มลูมีความเขา้ใจที่ตรงกนัในการน าขอ้มลูไปใชอ้ย่างถูกตอ้ง โดย

ด าเนินการดงันี ้

การสร้าง หรือ ปรับปรุง เพื่อน ามาท า Data Dictionary 
ช่ือฐานขอ้มูล หน่วยงานเจา้ของขอ้มูล 1 สิงหาคม  2561 – 30 มิถุนาย 2562 

สร้าง ปรับปรุง ยกเลิก 
HRISDB ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล 7 33 - 
Research สถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ 8 10 - 
RMIS ส านกังานทะเบียนและประมวลผล 4 39 - 
PRERMIS(SQL) ส านกังานทะเบียนและประมวลผล 10 5 - 

  
2. งานดแูลระบบฐานขอ้มลูและการปรบัแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  จ านวนฐานขอ้มลูภายใตก้ารดแูลจ านวน 5 

ฐานขอ้มลู มีการด าเนินการจดัท าการ Backup  และ Shink Database ทัง้สินรวมเป็นจ านวน  2,288  ครัง้  

3. งาน Authorized Person by Any Registered Course  โดยการก าหนดกลุม่ผูใ้ชง้านเพื่อเป็นการควบคมุสิทธิใน

การเขา้ถึงขอ้มลูของแผนกส านกังานทะเบียนและประมวลผลในระดบัรายการขอ้มลู ซึ่งมีการจดัท า การจดัท า 

Policy, Function, Table  User โดยมีจ านวน User ที่ใชง้านโดยประมาณ  40 Users  และมีจ านวนครัง้ในการเขา้

ใชง้านจ านวน  294 ครัง้ 

4. งาน Web Service Application for Au-Spark Team  เพื่อให ้AU - Spark Team สามารถเขา้ถึงขอ้มลูนกัศกึษา

ไดโ้ดยไม่ตอ้งติดต่อฐานขอ้มลูโดยตรง และเพื่อป้องกนัการบกุรุก โดยการจดัท าเป็น Web Application โดยใช ้

Visual Studio 2012 และการสรา้ง Object   โดยมีรายการจดัท าทัง้สิน้  11 รายการ  
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5. งาน Transfer Data Manual เพื่อใหห้น่วยงานสามารถใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูที่หน่วยงานไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ

ขอ้มลู (Data Owner) ไดอ้ย่างถกูตอ้ง โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งท าการคียข์อ้มลูเขา้สูร่ะบบของหน่วยงานนัน้ๆ ใหม่  

ซึ่งการโอนขอ้มลูมาจากส านกันกังานภายในมหาวิทยาลยั เช่น ขอ้มลูนกัศึกษา จากส านกัทะเบียน หรือขอ้มลู

บคุลากรจากส านกับรหิารทรพัยากรบุคคล ท าใหห้น่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัไดใ้ชข้อ้มลูเดียวกนั 

และเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง โดยท าการด าเนินงานเป็นจ านวน 76 ครัง้ เพื่อใหข้อ้มลูที่มีการใชร้ว่มกนัเป็นปัจจุบนั

และถกูตอ้ง 

รายละเอียดการด าเนินงาน  
หน่วยงาน งานท่ีใช ้ ความถี่ในการใชข้อ้มูล 

ส านกัรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายเอกสารการสอนและจดัสอบ 

จดัหอ้งสอบนกัศึกษา ปีการศึกษาละ 10 คร้ัง 
 

ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
 

แสดงขอ้มูลผา่นเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
ขอ้มูลผลการเรียน 
ขอ้มูลการลงทะเบียน 
ขอ้มูลประวติั 
ขอ้มูลการเพิกถอนวิชา 
ฯลฯ 

ปีการศึกษาละ 18 คร้ัง 
 

ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล Portfolio ของอาจารย ์ ปีการศึกษาละ 6 คร้ัง 
 

Auspark Team Auspark Application ปีการศึกษาละ 36 คร้ัง 
 

ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
 

แสดงข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของ
ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั ดงัน้ี 
ขอ้มูลการลงทะเบียน 
ขอ้มูลนกัศึกษา 
ขอ้มูลผลการเรียน 

ปีการศึกษาละ 6 คร้ัง 
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6. งาน Synchronized Data for Au-Spark Team 

ระบบ ความถี่ในการ Synchronized จ านวนรอบในการ 

Synchronized 

ลงทะเบียน Online ตั้งเวลาโอน 1 คร้ังก่อนการ

ลงทะเบียน 

2 รอบ คือ  

ภาคเรียนท่ี 1/2018 

ภาคเรียนท่ี 2/2018 

ภาคเรียนท่ี 3/2018 

ภาคเรียนท่ี  1/2019 

แสดงผลการศึกษา 3 รอบ ดงัน้ี  

รอบท่ี 1 เวลา 10:00  

รอบท่ี 2 เวลา 14:00  

รอบท่ี 3 เวลา 18:00 

จ านวน 273 วนั  

วนัละ 3 รอบ 

273 x 3 = 819 รอบ  / ปี 

e-Payment ทุก ๆ  20 นาที ของทุกวนั จ านวน 130 วนั  

1 ชม. = 3 รอบ  

1 วนั 24 x 3 =  72 รอบ 

130 x 72 = 9,360 รอบ / เดือน 

Adding & Change Course  ทุกๆ  20 นาที ของทุกวนั 

จะเปิด Schedule หลงัจาก

ลงทะเบียนและหลงั e-payment 

จ านวน 273 วนั  

1 ชม. = 3 รอบ  

1 วนั 24 x 3 =  72 รอบ 

273 x 72 = 19,656 รอบ /  ปี 

  
7. งาน LMS Data Query เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ผูด้แูลระบบ LMS น าขอ้มลูไปใชไ้ดส้ะดวกและรวดเรว็ โดยมีจ านวนวตัถฐุาน

ขอ้มลุที่ใชจ้  านวน 8 วตัถฐุานขอ้มลู  โดยท าการโอนขอ้มลูภาคการศกึษาละ 4 ครัง้ รวม 16 ครัง้  

8. งาน ติดตัง้ Sql Server  Database  เพื่อทดแทนการใชง้านฐานขอ้มลูเดิมที่เป็น Oracle Database  โดยมีการติดตัง้พรอ้ม

ทัง้ท าการโอนยา้ยฐานขอ้มลูจ านวน 3 ระบบ ไดแ้ก่ระบบ SAMIS  RMIS และ PRERMIS  โดยมีการสรา้งจ านวน 3 

ครัง้ และมีการปรบัปรุงจ านวน 3 ครัง้ 
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4. แผนกบริกำรผู้ใช้ 

มีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายนอกสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยั 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน การด าเนินงานของหน่วยงาน และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลยั โดยคลอบคลุมดูแล
อุปกรณ์ในหอ้งเรียนประมาณ 119 หอ้ง ห้องส านกังาน 165 หอ้งท่ีวิทยาเขตหวัหมาก และ หอ้งเรียนประมาณ 320 หอ้ง 
หอ้งส านกังาน 338 ห้อง ท่ีวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ประมาณ 2,373 เคร่ือง อุปกรณ์เครืองฉาย 
(Projector) ท่ีหมดประกนั จ านวน 480 เคร่ือง   ในปีการศึกษา 2561 แผนกบริการผูใ้ชมี้แผนงานประจ า 3 แผนงาน และ
โครงการตามแผนกลยทุธ์   2 โครงการ  เพื่อสนบัสนุนงานส าคญัดงัน้ี 

1. งานบรกิาร Help Desk เป็นการใหบ้ริการในดา้นการแกไ้ขปัญหาทางดา้น IT  ของผูใ้ชทุ้กกลุม่ภายใน
มหาวิทยาลยั โดยเจา้หนา้ที่แผนกบรกิารผูใ้ชม้ีลกัษณะการด าเนินงานในดา้นการใหบ้รกิารดงันีคื้อ การ

ใหบ้รกิารดา้นการติดตัง้อปุกรณ ์  งานบ ารุงรกัษาซ่อมแซมอปุกรณ ์ ทางดา้น IT ของมหาวิทยาลยั โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานดงันี ้ 

งำน 
วิทยำเขต 

สุวรรณภูมิ หัวหมำก 

งำนติดตั้งอุปกรณ์ IT ส ำหรับกจิกรรมของมหำวิทยำลยั 

1 ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานกิจกรรมทัว่ไป 56 0 
2 ติดตั้งระบบเพื่อประชุม 25 2 
3 ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล 2 0 

4 ติดตั้งระบบเพื่ออบรมบรรยาย / สัมมนา 15 0 
5 ติดตั้งระบบเพื่อตอ้นรับแขกเยีย่มชม 15 0 
6 ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของนกัศึกษา 20 0 
7 ติดตั้งสาย LAN / wifi 2 0 
8 ขอยมืคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 1 0 
9 ขอใชอุ้ปกรณ์-ตรวจงาน / แสดงผลงาน 5 0 
10 ขอใชอุ้ปกรณ์-หอ้งเรียน 3 0 
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งาน 
วิทยาเขต 

สุวรรณภูมิ หัวหมาก 

งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ ์IT ส าหรับห้องเรียนและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 

1 ตรวจสอบอปุกรณก์่อนเปิดเทอม 0 0 

2 บริการแกปั้ญหาระบบคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณเ์พื่อการเรียนการสอนที่ไม่
สามารถใชง้านได ้

370 32 

3 ติดตัง้ซอฟตแ์วร_์Classroom 0 0 

4 เก่ียวกบัเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต 0 1 

5 ตรวจ /ซ่อมคอมพิวเตอร-์อปุกรณต์่อพ่วงที่มีปัญหาใหแ้ก่คณะ&ส านกังาน 76 107 

6 ตรวจ / ซ่อมคอมพิวเตอร-์อปุกรณต์่อพ่วงที่มีปัญหาของส านกังานฯ (ITS) 0 0 

7 ติดตัง้ซอฟตแ์วร_์University 0 0 

 รวมงานทัง้หมด 590 142 

 

2. งานติดตั้งอุปกรณ์ IT ส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
 - วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

1. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานกิจกรรมทัว่ไป    56 งาน 
2. ติดตั้งระบบเพื่อประชุม       25  งาน 
3. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล  2  งาน 
4. ติดตั้งระบบเพื่ออบรมบรรยาย / สัมมนา     15  งาน 
5. ติดตั้งระบบเพื่อตอ้นรับแขกเยีย่มชม     15  งาน 
6. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของนกัศึกษา    20  งาน 
7. ติดตั้งสาย LAN / wifi       2 งาน 
8. ขอยมืคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ     1  งาน 
9. ขอใชอุ้ปกรณ์-ตรวจงาน / แสดงผลงาน     5  งาน 
10. ขอใชอุ้ปกรณ์-หอ้งเรียน      3  งาน 

- วิทยาเขตหวัหมาก 
1. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานกิจกรรมทัว่ไป    0  งาน 
2. ติดตั้งระบบเพื่อประชุม       2  งาน 
3. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล   0 งาน 

4. งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ IT ส าหรับหอ้งเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยั 
- วิทยำเขตสุวรรณภูมิ 
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1. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเปิดเทอม           1  งาน 
2. บริการแกปั้ญหาระบบและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไม่สามารถใชง้านได ้ 370  งาน 
3. เก่ียวกบัเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต           4  งาน 
4. ตรวจ /ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาให้แก่คณะ&ส านกังาน  169  งาน 
5. ตรวจ / ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาของส านกังานฯ (ITS)     1  งาน 
6. ติดตั้งซอฟตแ์วร์_University          2 งาน 

- วิทยำเขตหัวหมำก 
1. บริการแกปั้ญหาระบบและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไม่สามารถใชง้านได ้   32  งาน 
2. เก่ียวกบัเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต         1 งาน 
3. ตรวจ /ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาให้แก่คณะ&ส านกังาน  107 งาน 

ส่วนงานโครงการตามแผนกลยทุธ์ท่ี 5.4  ท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองฉาย Projectoer  และ โครงการตามแผน
กลยทุธ์ท่ี 5.5 การจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทดแทนส าหรับการเรียนการสอน ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการ  

5. แผนกห้องปฏิบัติกำรคอมพวิเตอร์ 

มีภารกิจหลกัในการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในห้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ทั้งวิทยาเขต
หวัหมากและสุวรรณภูมิ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การจดัอบรมสัมนาท่ีมหาวิทยาลยัเป็นผูจ้ดั หรือเป็นจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดั  ร่วมถึงการใชง้านดา้นการสืบคน้ขอ้มูลของนกัศึกษา    โดยในปีการศึกษา 2561 แผนก
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีแผนงานประจ า 4 งาน  

1. งานบริการคอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนการสอน การอบรม และการท าวิจยั   ด าเนินการตรวจสอบและเตรียม

ความพรอ้มใหอ้ปุกรณแ์ละคอมพิวเตอรส์  าหรบัใชใ้นการเรียนการสอน การจดัสอบออนไลน ์และการจดัอบรม

ต่างๆ อีกทัง้ยังร่วมอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักศึกษาในช่วงของการ ลงทะเบียนเรียน (Pre-Registration)  

การช าระค่าเทอม (E-Payment)   โดยมีปริมาณผูม้าใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอรป์ระจ าปีการศึกษา 

2561 ดงันี ้ 

ล าดบั หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน 
งาน ผูใ้ช ้

1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ A4 440 3,574 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCT-2 769 13,980 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCT-6 2,548 10,541 

รวม  3,757 28,068 
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2. งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ  เพื่อใหห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มี

ความพร้อมส าหรับการเรียนการสอน  เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบ Hardware และ Software ท่ี

จ าเป็นในการเรียนแต่ละรายวิชา โดยมีการติดต่อประสานงานกบัผูส้อนหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งในการน า 

Software ท่ีจ าเป็นมาติดตั้งโดยมีรายละเอียดการปฎิบติังานดงัน้ี   

  
ล าดบั หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน 

วิชา งาน ผูใ้ช ้
1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ A4 22 161 2,324 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCT-2 64 27 1,061 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCT-6 6 74 765 

รวม  93 262 4,150 
  

3. งานตรวจสอบและใหบ้ริการเคร่ืองพิมพง์านทั้ง 3 ห้องปฏิบติัการรวม จ านวน 39 คร้ัง 

4. งานการใหบ้ริการดา้น AU Account Services  ใหค้  าใหป้แนะน าการใชบ้ริการต่างๆ และการแกไ้ขปัญหาในการ 

login เพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลยัผา่น Au Account  ร่วมจ านวนผูใ้ชบ้ริการทั้ง 3 ห้องปฏิบติัการ เป็นจ านวน  

4,085 คน  

6. แผนกบริกำรเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

มีภารกิจหลกัในการใหบ้ริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยในปีน้ีมีแผนงานประจ า 2 งาน ท่ี
สนบัสนุนการใหบ้ริการ คืองานบริการตรวจขอ้สอบและรายงานผลสอบในแต่ละรายวิชาท่ีไดจ้ดัสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561  มีจ านวนการตรวจขอ้สอบจ านวน  143,015  Records   
การใหบ้ริการอาจมีการลา้ชา้ในบางส่วนเน่ืองจากเคร่ืองตรวจขอ้สอบมีเพียงเคร่ืองเดียว เม่ือเคร่ืองมีอาการเสียหรือ
ใชง้านไม่ได ้มีผลท าใหง้านมีความล่าชา้ในบางส่วน ในส่วนการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์HP LaserJet ทดแทนเคร่ืองเดิมมี
การใชง้านในปีการศึกษา 2561 โดยมีการจดัพิมพร์ายงานผลคะแนน และการประเมินค่าสถิติต่าง ๆ  รวมจ านวนพิมพ์ 
3,249  แผน่ โดยมีปริมาณการพิมพเ์พิ่มขึ้นเลก็นอ้ยประมาณ 296 แผน่ 

7. แผนกโครงกำรพเิศษ 
แผนกโครงการพิเศษเป็นแผนกท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าโครงการท่ีนอกเหนือจากงานประจ า โดยมีงานตาม

โครงการตามแผนกลยทุธ์จ านวน 2 โครงการรายละเอียดดงัน้ี การจดัอบรมเพื่อพฒันาบุคลการภายในส านกั เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมทกัษะทางดา้น IT ใหมี้ประสิทธิภาพและทนัต่อการเทคโนโลยท่ีีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาโดยในปี
การศึกษา 2561  ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้อบรมทั้งท่ีมีค่าใชจ่้าย และแบบมีค่าใชจ่้ายจ านวน  19 คร้ัง  มีบุคลากรของส านกัท่ีเขา้
ร่วมการอบรมจ านวน  14 คน 
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ในส่วนการอบรมความรู้ดา้น IT ใหแ้ก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั ทางแผนกโครงการพิเศษไดจ้ดัท าเน้ือหาใน
การอบรมจ านวน  3  หวัขอ้ดงัน้ี  คือ  

- การจดัอบรมการใชง้าน MS Office 365  

- การจดัอบรมการใชร้ะบบ LMS (Learning Management System)  

- การจดัอบรมการใช ้Google Apps   

ในการจดัอบรมทั้ง 3 หวัขอ้มีการจดัทั้งท่ีเป็นส่วนกลาง และตามหน่วยงานต่างๆ ไดร้้องขอใหจ้ดัขึ้น โดยมี
จ านวนคร้ังในการจดั  12 คร้ัง มีผูเ้ขา้รวมการอบรมจ านวน 193 คน  ทางแผนกโครงการพิเศษไดด้ าเนินการจดัท าเอกสาร
คู่มือ และแบบประเมินผล ให้ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความสะดวกในการเขา้ไปดาวน์โหลดในรูปแบบไฟลเ์อกสารโดยไม่ตอ้ง
จดัพิมพ ์ซ่ึงท าใหป้ระหยดักระดาษในการพิมพค์ู่มือไดจ้ านวน  4,420 แผ่น  

8. แผนกพฒันำเว็บไซต์ 
ภารกิจในการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร การจดัท า 

QA ของคณะ และหน่วยงานสนบัสนุน โดยในปีการศึกษา 2561 แผนกพฒันาเวบ็ไซตมี์แผนงานประจ า 2 งาน เพื่อ
สนบัสนุนภารกิจส าคญัดงัน้ี 

งานบริการดูแลในการพฒันาเวบ็ไซต ์ โดยมีการปรับปรุงคุณภาพของเวบ็ไซคใ์หมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอทั้ง
ในดา้นของขอ้มูล และองคป์ระกอบอ่ืน  และสามารถแสดงผลไดบ้นอุปกรณ์ (Devices) ท่ีหลากหลาย  โดยมีจ านวน
เวบ็ไซคท่ี์มีการปรับปรุง เป็นจ านวน 35  websites  มีจ านวนไฟลท่ี์ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทั้งหมด 6,626 ไฟล ์  

งานพฒันาเวบ็ไซตใ์หม่และให้ค  าปรึกษาการแกไ้ขเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในมหาวิทยาลยั ทางแผนกพฒันาเวบ็ไซคไ์ดมี้
การแนะน าใหค้วามรู้แกบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ บางส่วนในเบ้ืองตน้ได ้  โดยไดมี้
การด าเนินงานในส่วนท่ีมีการออกแบบและจดัท าเวบ็ไซคใ์หม่ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ จ านวน  12 websites มีจ านวน
ไฟล ์งานทั้งหมด 2,259  ไฟล ์และงานใหค้ าปรึกษา จ านวน 12 websites มีจ านวนไฟล ์35 ไฟล ์ 

9. แผนกพฒันำโปรแกรมประยุกต์ 
มีภารกิจหลกัในการพฒันาแอพลิเคชัน่ทั้งท่ีเป็นซอฟทแ์วร์แอพลิเคชัน่ และเวบ็แอพลิเคชัน่ตามค าร้องขอของ

ผูใ้ช ้โดยในปีการศึกษา 2561  มีแผนงานประจ า 2 งาน โครงการ 2 โครงการ โครงการตามแผนยทุธศาสตร์มี 2 โครงการ  
และมีงานนอกเหนือโครงการท่ีไดท้ าการพฒันาขึ้นจ านวน 2 งาน หน่วยงานท่ีมีโปรแกรมประยกุต ์ ท่ีอยูภ่ายใตก้าร
พฒันาและดูแลของส านกัฯในขณะน้ีมีทั้งหมด  11 คณะ/ส านกังาน ดงัน้ี  

คณะ / ส ำนัก จ ำนวนระบบสำรสนเทศ 
Center for Excellence 2 
Institute for English Language Education 1 
Martin de Tours School of Management and Economics 3 
Faculty of Nursing Science 2 
Office of Human Resources Management 4 
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Office of Information Technology Services 3 
Office of the University Registrar 124 
Office of the Vice President for Administrative Affairs 5 
Office of Vice President  for Student Affairs 7 
Institute for Research and Academic Services 4 
Assumption University Alumni Association 1 

Total 156 
 

ในการด าเนินงานของฝ่ายพฒันาโปรแกรมประยกุตไ์ดด้ าเนินงานในการดูแลปรับปรุงระบบต่างๆ ภายใตก้าร
ดูแลใหส้ามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน โดยท าการปรับปรุงทั้งในส่วน 
เง่ือนไขของโปรแกรมใหต้รงกบักระบวนการท างานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ปรับแต่งในส่วนหนา้จอ (User Interface) 
ใหมี้ความสวยงามน่าใช ้ การแสดงผลในส่วนของรายงานทั้งท่ีปรับปรุงรายงานเดิม ส่วนท่ีจดัท าขึ้นใหม่ เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น   การอ านวยความสะดวกและลดความซ ้าซอ้นใน
งาน เช่น  

ระบบงาน E-grading IELE ท่ีท าการกรอกขอ้มูลคะแนนสอบของนกัศึกษาและท าการค านวณเกรดพร้อมทั้ง
ส่งขอ้มูลกลบัไปยงัทะเบียน    การตรวจสอบขอ้มูลระหว่าง Contractor  และ Supplier ใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กนัและสามารถน าขอ้มูลออกเพื่อจดัท าเป็นไฟลน์ าส่งธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ ลดขอ้ผิดพลาดในการพิมพ์
ขอ้มูลเป็นไฟล ์   การจดัส่งขอ้มูลเกรดผลการศึกษาใหแ้ก่ผูป้กครองไดท้ราบ  และ ระบบการลงทะเบียนสอบ TOEFL 
ITP  เป็นตน้    

กราฟแสดงปริมาณของฟอร์มท่ีมีการปรับปรุงและสร้างใหม่
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ฟอรม์ที่แกไ้ข รายงาน (Report) ที่แกไ้ข ฟอรม์ที่สรา้งใหม่ รายงาน (Report) ที่สรา้งใหม่

จ านวนฟอรม์ที่มีการจดัท า
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ในส่วนการพฒันาแผนงานตามแผนกลยทุธ์ ทางแผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ไดด้ าเนินการพฒันาระบบ
แลว้เสร็จเป็นจ านวน 2 โครงการ  คือ Inventory Management System  และการพฒันาระบบสารสนเทศของส านกังานฯ   
ส่วนงานท่ีอยูใ่นขั้นตอนด าเนินงานอีก 2 โครงการ คือ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลโครงการ
พฒันาตามแผนกลยทุธ์ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดมี้การจดัระบบและไดน้ าไปติดตั้งเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดท้ดสอบการใชง้านและ  
และโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการขอ้มูลดา้นอาชีพและจดัหางานใหแ้ก่นกัศึกษา  
 งานพฒันานอกเหนือโครงการท่ีมีอยูใ่นแผนงานและโครงการจ านวน 2 โครงการคือ การพฒันาระบบแสดง

ขอ้มูลบุคลากรเพื่อน ามาใชท้ดแทน ระบบ Information Pool ซ่ึงขอ้มูลท่ีท่ีแสดงผลใน HR-Data  ในปัจจุบนัจะแสดงผล

ในส่วนเวลาในการเขา้ออกงาน และยอดการลา ซ่ึงในการพฒันาระบบ HR-Data จะมีการพฒันาเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลเป็นผูร้้องขอ และการพฒันาระบบเก็บขอ้มูลงานของคณะ MSME   
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ส่วนท่ี 3: ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 

 

3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของงำนประจ ำ 
โดยส านกัฯ สามารถสรุปผลความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวข้องงานประจ า โครงการท่ีไดอ้นุมติัจาก

มหาวิทยาลยั และโครงการพิเศษท่ีอยูน่อกเหนือการวางแผนงบประมาณประจ าปี 2561 ตามแผนกไดด้งัน้ี 
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ล ำดับ  งำน / โครงกำร ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์   ควำมส ำเร็จ  

Yes No WP 

1 ฝ่ำยธุรกำรและเลขำนุกำร           
  งำนประจ ำ           
  1.1 งานเอกสารการประกนัคุณภาพ

ของส านกังาน ITS 

 
  ✓     

  1.2  งานธุรการและเลขานุการ      ✓     
  1.3  งานเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์

ส านกังานฯ 
    ✓     

2 ฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- แผนกวิศวกรรมเครือข่ำย 

          

  งำนประจ ำ           
  2.1 งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

ระบบงาน IT และการใชง้านลิขสิทธ์ิ 
Software 

    ✓     

  2.2 งานบริหารระบบรักษาความ
ปลอดภยัของเครือข่าย 

    ✓     

  2.3 งานตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา
การใชง้านระบบเครือข่าย 

    ✓     

  2.4 งานออกแบบ ติดตั้ง และ บริหาร
จดัการ โครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่าย 

    ✓     
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ล ำดับ  งำน / โครงกำร ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์   ควำมส ำเร็จ  

Yes No WP 
  โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์           
  2.5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบเครือข่าย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
และ Data Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา
และขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

 ✓    

  2.6 สัญญาบริการระบบเครือข่าย 
Dark Fiber (Backup) 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
และ Data Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา
และขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

✓     

3 ฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
– แผนกวิศวกรรมระบบ 

          

  งำนประจ ำ           
  3.1 งานดูแลระบบ User 

Management System 
    ✓     

  3.2 งานบริหารจดัการขอ้มูล DNS     ✓     
  3.3 งานแกไ้ขปัญหาระบบงานบน

เคร่ืองแม่ข่าย 
    ✓     

  3.4 งานติดตั้ง Virtual Server     ✓     
  3.5 งานส ารองและกูค้ืนขอ้มูล     ✓     27



  3.6 งานบริหาร Internal User Account     ✓     
 
 
ล ำดับ  งำน / โครงกำร ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์   ควำมส ำเร็จ  

Yes No WP 
  3.7 งานติดตั้ง แกไ้ข website บน

เคร่ืองแม่ข่าย 
    ✓     

  3.8 งานบริการระบบ E-Learning     ✓     
   โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์           
  3.9 LMS & Public Website on 

Cloud 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
และ Data Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา
และขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

   ✓ 
 

  3.10 ปรับปรุง Single Datacenter 
และการใหบ้ริการ Cloud 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
และ Data Center 

กลยทุธ์ 2.1 การพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันา
และขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

    ✓ 

4 ฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- แผนกสำรสนเทศองค์กร 

          

  งำนประจ ำ           
  4.1 งานดูแลและบ ารุงรักษาขอ้มูล 

Data Dictionary 
    ✓     
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ล ำดับ  งำน / โครงกำร ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์   ควำมส ำเร็จ  

Yes No WP 
  4.2 งานดูแลระบบฐานขอ้มูลและการ

ปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
    ✓     

  4.3 งานบริหารสิทธ์ิการใชง้านระบบ
ฐานขอ้มูล 

    ✓     

  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     ✓     
5 ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยี - แผนกบริกำร

ผู้ใช้ 

          

  งำนประจ ำ           
  5.1 งานบริการ Help Desk     ✓     
  5.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ IT ส าหรับ

กิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
    ✓     
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  5.3 งานบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์ IT ส าหรับห้องเรียนและ
หน่วยงาน ต่างๆในมหาวิทยาลยั 

    ✓     

  โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์           
  5.4 การจดัซ้ือเคร่ือง LCD TV(LED 

TV) ทดแทน 
        ✓ 

  5.5 การจดัซ้ือเคร่ือง Computer และ
เคร่ืองฉาย Projector ห้อง A44 และ 
A45 

    
 

   ✓ 

6 ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยี -  
แผนกห้องปฏิบัติกำรคอมพวิเตอร์ 

          

  งำนประจ ำ           
  6.1 งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนการสอน การอบรม และการท า
วิจยั 

    ✓     

  6.2 งานตรวจสอบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการ 

    ✓     

  6.3 งานตรวจสอบและใหบ้ริการ
เคร่ืองพิมพง์าน 

    ✓     

  6.4 AU Account Services     ✓     
7 ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยี -  

แผนกบริกำรเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
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  งำนประจ ำ           
  7.1 งานบริการตรวจขอ้สอบ     ✓     
  7.2 งานบริการเคร่ืองพิมพง์านและ

ถ่ายเอกสารส าหรับส านกังานฯ 
    ✓     

 
 
 
ล ำดับ  งำน / โครงกำร ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์   ควำมส ำเร็จ  

Yes No WP 

8 ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลยี -  
แผนกโครงกำรพเิศษ 

          

   โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์           
  8.1 การอบรมพฒันาบุคลากร ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาบุคลากร

ดา้น ICT 
กลยทุธ์ 1.1 การพฒันาทกัษะดา้น IT 
ควบคู่จิตส านึกในงานบริการ 

✓   
 

  8.2 การอบรมความรู้ดา้น IT ใหแ้ก่
บุคลากรของมหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาบุคลากร
ดา้น ICT 

กลยทุธ์ 1.1 การพฒันาทกัษะดา้น IT 
ควบคู่จิตส านึกในงานบริการ 

✓     

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การบริการพฒันา
แอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซตท่ี์มี
ประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ 4.1 การพฒันาผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจการ
พฒันาระบบสารสนเทศ 

9 ฝ่ำยพฒันำระบบสำรสนเทศ - แผนก
พฒันำโปรแกรมประยุกต์  
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  งำนประจ ำ           
  9.1 งานปรับปรุง และบ ารุงรักษา

โปรแกรมประยกุต ์
    ✓     

  9.2 งานปรับปรุง และบ ารุงรักษา
สารสนเทศองคก์ร 

    ✓     

  โครงกำร           
  9.3 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประมวลผลโครงการพฒันาตามแผน
กลยทุธ์ฝ่ายกิจการนกัศึกษา   

        ✓ 

  9.4 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นอาชีพและจดัหา
งานใหแ้ก่ นกัศึกษา 

        ✓ 

   โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์           
  9.5 การพฒันาระบบสารสนเทศของ

ส านกังาน ITS (Project and Job 
Management System) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาบุคลากร
และระบบบริหารจดัการการ
ด าเนินงานภายใน 

กลยทุธ์ 1.2 การพฒันาระบบริหารงาน
ภายใน 

    ✓ 

  9.6 การพฒันา Inventory 
Management System 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การบริการพฒันา
แอพพลิเคชัน่และเวบ็ไซตท่ี์มี
ประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ 4.1 การพฒันาผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจการ
พฒันาระบบสารสนเทศ  

 ✓   
 

10 ฝ่ำยพฒันำระบบสำรสนเทศ - แผนก
พฒันำเว็บไซต์ 

          

  งำนประจ ำ           
  10.1 งานบ ารุงรักษาและดูแลเวบ็ไซต ์     ✓     32



  10.2 งานพฒันาเวบ็ไซตใ์หม่และให้
ค  าปรึกษาการแกไ้ขเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน  ในมหาวิทยาลยั 

    ✓     

รวมทั้งหมด   14 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกั / ส านกังาน / ฝ่าย :  ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน :    1.1 
3. ช่ืองาน :    งานเอกสารการประกนัคุณภาพของส านกังาน ITS 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :    คุณวนัเพญ็ ชาญไพโรจน ์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด :  1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  

6.1. เพื่อจัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) และ
แผนงานประจ าและโครงการประจ าปี (Action Plan for Strengthening Administrative Performance - ASAP) 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. การด าเนินงาน   

รำยละเอยีดงำน จ านวน 
1.จดัท าเอกสารขอประมาณการราคาเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

8 

2.จดัท าเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมติังบประมาณแผนงานและโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 7 
3. จดัท าเอกสาร Request Form (RF) เพื่อขอจดัซ้ือตามแผนงานและโครงการประจ าปีการศึกษา 
2561 

105 

รวมจดัท าเอกสาร 120 
 

- ประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานแผนงานและโครงการ (Action Plan for Strengthening Administrative 
Performance - ASAP) 

- ประชุมเพื่อติดตามประกอบการจดัท า Annual Report ประจ าปีการศึกษา 2561 
- จดัท า รวบรวมและจดัส่งแผนงานและโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562  (2019 ASAP)  
- จดัท า รวบรวมและจดัส่งผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2561  (Annual Report 2018) รวบรวมและ

จดัส่งผลการประเมินการท างานตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  (Self Assessment Report 2018) 
- ประสานงานกับหน่วยงานการประกันคุณภาพ  (Policy and Planning) และศูนย์ส่งเสริมความเป็นลิศ 

(CFE) เพื่อติดตามงาน QA ภายในส านกังานฯ 
7.2. ปัญหาอุปสรรค – ไม่พบ 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
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Achievement Indicators 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ระยะเวลาน าส่งเอกสารประกันคุณภาพ
ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.น า ส่ ง เ อกสารทั้ งหมดได้ภ ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  

1. 100% 

    
 ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
•  เอกสารการขอประมาณการราคา  (Appendix-A) 
•  แผนงานและโครงการท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณ   (Appendix-A) 
•  Request Form (RF)  (Appendix-A) 
•  สรุปค่าใช้จ่ายแผนงานและโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561(ASAP2018) จากส านักงานบริหารการเงิน 

(Appendix-A) 
•  รายงานการประชุมภายใน QT1  (Appendix-A) 
•  แผนงานและงบประมาณโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562(ASAP2019) (Appendix-A) 
•  ผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 (Annual Report2018) (Appendix-A) 
•  ผลการประเมินการท างานตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 (Self Assessment Report 2018) 

(Appendix-A) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกั / ส านกังาน / ฝ่าย :  ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน :   1.2 
3. ช่ืองาน :    งานธุรการและเลขานุการ  
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :    คุณวนัเพญ็ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด :  1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  

6.1. เพื่อติดต่อและประสานงานระหวา่งแผนกต่างๆภายในส านกังานฯ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั และ บริษทั
จากภายนอก เพื่อใหร้ะบบงานต่างๆสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. การด าเนินงาน   

รำยละเอยีดงำน จ านวน 

1. กำรบริหำรจัดกำรงำนเอกสำร 
1.1 ประสานงานประชุม / ระบบ E-mail / eDocument * 915 

1.2 บนัทึกการรับเอกสารเขา้  (Memo-In) 391 

1.3 บนัทึกการรับ-ส่งจดหมายและพสัดุ 287 

1.4 บนัทึกการรับ-ส่งสลิปเงินเดือน / ใบสหกรณ์ / อ่ืนๆ 108 

1.5 จดัท าเอกสารออก  (Memo-Out) 139 

1.6 การตรวจสอบ Volunteer Assignment 319 

1.7 บนัทึกการลา 103 

1.8 บนัทึกแบบฟอร์มการด าเนินการกาแฟและ Café de Luxe 3 

1.9 บนัทึกแบบฟอร์มการจองรถ 36 

1.10 บนัทึกแบบฟอร์มการเบิกค่ารถแท๊กซ่ี 2 

1.11 การจดัส่งเอกสารใหห้น่วยงานอ่ืน 213 
2. กำรจัดท ำสรุปกำรประชุม 
2.1 จดัท ารายงานการประชุมภายใน QT1 11 

2.2 จดัท ารายงานการประชุมภายใน Staff 4 
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รำยละเอยีดงำน จ านวน 

2.3 จดัท ารายงานการประชุม ICT Committee 11 

3. งำนสนับสนุน  

3.1 บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 31  

3.2 เขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 8  

3.3 งานบริการ Help Desk ** 30  
รวม 2,611  

 
- การประสานงานประชุม / ระบบE-mail / eDocument * โดยประมาณเดือนละ 83 คร้ัง 
- การรับเร่ืองการใหบ้ริการ Help Desk ** จ านวน 30 คร้ัง 

1. วนัพฤหสับดีท่ี 17 สิงหาคม 2561  2. วนัพฤหสับดีท่ี 30 สิงหาคม 2561 

3. วนัพฤหสับดีท่ี 13 กนัยายน 2561      4.วนัจนัทร์ท่ี 17 กนัยายน 2561 

5.วนัพฤหสับดีท่ี 27 กนัยายน 256  6.วนัพฤหสับดีท่ี 11 ตุลาคม 2561 

7. วนัจนัทร์ท่ี 22 ตุลาคม 2561   8.วนัพุธท่ี 24 ตุลาคม 2561 

9.วนัพฤหสับดีท่ี 25 ตุลาคม 2561  10. วนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561 

11.วนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  12. วนัจนัทร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  

13. วนัพฤหสับดีท่ี 22 พฤศจิกายน 2561  14. วนัพฤหสับดีท่ี 6 ธนัวาคม 2561 

15. วนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2561  16. วนัพฤหสับดีท่ี 10 มกราคม 2562 

17.  วนัพฤหสับดีท่ี 24 มกราคม 2562  18. วนัพฤหสับดีท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 

19. วนัพฤหสับดีท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562  20. วนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2562 

21. วนัองัคารท่ี 5 มีนาคม 2562  22. วนัพุธท่ี 6 มีนาคม 2562 

23. วนัพฤหสับดีท่ี 7 มีนาคม 2562  24. วนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562 

25. วนัจนัทร์ท่ี 1 เมษายน 2562  26. วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562 

27. วนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562  28. วนัพฤหสับดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

29. วนัพฤหสับดีท่ี 6 มิถุนายน 2562  30. วนัพฤหสับดีท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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7.2. ปัญหาอุปสรรค – ไม่พบ 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. เอกสารได้รับการด าเนินการส าเร็จ
ครบถว้น 

1. สามารถด าเนินการจัดท าเอกสารได้
ส า เ ร็ จ  ครบถ้วน  และตรวจสอบ
เอกสารได ้

1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตัวอย่างหน้าจอการนัดประชุม และการประสานงานบนระบบ E- Mail และระบบ ITS eDocument   

(Appendix-A) 

• บนัทึกขอ้ความเขา้(Memo-In)  (Appendix-A) 

• สรุปรายงานการรับจดหมายและพสัดุ  (Appendix-A) 

• สรุปรายงานการรับ-ส่งสลิปเงินเดือน ใบสหกรณ์ และอ่ืนๆ (Appendix-A) 

• บนัทึกขอ้ความออก (Memo-Out)  (Appendix-A) 

• รายเซ็น Volunteer Assignment  (Appendix-A) 

• บนัทึกการลา *  (Appendix-A) 

• แบบฟอร์มค าขอด าเนินการกาแฟ และ Café de Luxe  (Appendix-A) 

• แบบฟอร์มการจองรถ  (Appendix-A) 

• แบบฟอร์มการเบิกค่าแท๊กซ่ี  (Appendix-A) 

• ทะเบียนเอกสารส่ง (Hard Copy) (Appendix-A) 
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• รายงานการประชุมภายใน QT1 (Appendix-A) 

• รายงานการประชุมภายใน Staff   (Appendix-A) 

• การประชุม ICT Committee *  (Appendix-A) 

• บนัทึกการรับเร่ืองการใหบ้ริการงานหอ้งเรียน (Stand by Help Desk Services)  (Appendix-A) 

• สรุปรายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 2561 แยกตามงานกิจกรรม  (Appendix-A) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกั / ส านกังาน / ฝ่าย :  ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน :   1.3 
3. ช่ืองาน :    งานเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ส านกังานฯ 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :   คุณวนัเพญ็ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด :  1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  เพื่อบริหารจดัการการเบิกจ่ายอุปกรณ์ส านกังานของส านกังาน ITS 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. การด าเนินงาน  

รำยละเอยีดงำน จ านวน 

1. บนัทึกการเบิกอุปกรณ์ของส านกังานฯ   14 
รวม 14 
- ประเภทอุปกรณ์ของส านกังานฯ ท่ีเบิกใชง้าน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ  

1.กระดาษ A4  
2.เคร่ืองเขียน  
3.วสัดุส านกังานฯ  
4.โสตทศันูปกรณ์  
5.หมึกพิมพ ์ 

7.2. ปัญหาอุปสรรค – ไม่พบ 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน  
Achievement Indicators 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
Target to be achieved for Achievement 

Indicators 
เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัวบ่งชี้

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. จ านวนอุปกรณ์ท่ีตอ้งเบิก - จ่าย 1. จ านวนอุปกรณ์ท่ีเบิก - จ่ายไม่เกินตามท่ี
ก าหนดไวใ้นงบประมาณ 

1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  จ านวนอุปกรณ์ท่ีเบิก - จ่ายไม่เกินตามท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณ 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
•  แบบฟอร์มเบิก Office Supplies   (Appendix-A) 
•  สรุป Office Supplies   (Appendix-A) 
• สรุปค่าใชจ่้ายแผนงานและโครงการ ASAP2018 จากส านกังานบริหารการเงิน   (Appendix-A) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 2.1 
3. ช่ืองาน :   งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบงาน IT และการใชง้านลิขสิทธ์ิ Software  
4. ผูรั้บผิดชอบงาน : เจา้หนา้ท่ีแผนกวิศวกรรม ระบบ และวิศวกรรม เครือข่าย  
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด :  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  

6.1. เพื่อให้มัน่ใจว่าอุปกรณ์หลกั รวมถึง software และ subscription ท่ีส าคญัในการด าเนินงานดา้น IT ไดรั้บการ
ตรวจสอบเพื่อต่ออายสุัญญาการบ ารุงรักษา และ บริการ 

7. ผลการด าเนินงาน  

ล ำดับ รำยละเอยีด วันส้ินสุด 
งบประมำณท่ี
ขอ 

งบประมำณใช้
จริง 

Internet Service Subscription 
1 IP Address APNIC (Annual Fee) 30 ธ.ค.62 5,700.00 5,266.00 
2 SSL Web Server Certificate (Annual Fee)  24 ส.ค.62 5,200.00 4,969.75 
3 Domain Name au.ac.th (Annual Fee)  16 ม.ค.63 856.00 856.00 
4 Domain Name au.edu (Annual Fee)  31 ก.ค.62 1,500.00 1,365.33 
Software Subscription 
5 Microsoft Software License Subscription 30 มิ.ย.63 1,768,175.00 1,741,371.50 
6 Software SAS  31 ต.ค.62 327,400.00 331,234.55 
7 Software Adobe Creative Cloud 163 License 28 ก.ค.62 471,240.00 457,776.00 
8 Program Cubicle 16 License  31 ก.ค.62 46,224.00 43,200.00 

9 Oracle DBMS Software Oracle  31 ก.ค.62 926,085.00 
ย ก เ ลิ ก า ร ต่ อ
สัญญา 

10 Dev Express 11 พ.ย.62 24,545.00 22,982.87 
11 JoomlArt.com Membership  28 ก.พ.63 7,626.00 6,844.26 
ISP Service Subscription 
12 Internet Leased Lines – Dark Fiber Optic 31 ส.ค.62 539,280.00 457,104.00 
13 AU-WiFi+ Internet (AIS) 31 ส.ค.62 1,784,760.00 1,784,760.00 
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ล ำดับ รำยละเอยีด วันส้ินสุด 
งบประมำณท่ี
ขอ 

งบประมำณใช้
จริง 

Network Devices Maintenance 
14 Network CISCO Devices (H&S)  31 ส.ค.62 2,100,800.00 2,100,766.67 
15 DWDM Solution ADVA Fiber Service 31 ธ.ค.62 214,000.00 214,000.00 
16 Security Internal Server Zone  31 ส.ค.62 337,050.00 323,354.00 
17 Security External Server Zone 31 มี.ค.63 1,070,000.00 1,005,800.00 
18 Allot Bandwidth Management 31 ก.ค.62 604,550.00 604,550.00 

19 
อุปกรณ์ระบบบริหารจดัการผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตแบบใช้
สาย และแบบไร้สาย ปีท่ี 3 

20 ต.ค.62 588,500.00 588,500.00 

Server Maintenance 

20 
Maintenance - SUN Computer Server รุ่ น  V490, 
V240, V480, V280R, V450, และ V245  
จ านวน 10 เคร่ือง 

31 ก.ค.62 1,404,300.00 1,404,300.00 

21 Computer Server Consolidation HP DL580G7 31 มี.ค.63 102,720.00 102,720.00 

22 Back up and Storage 17 ธ.ค.62 963,000.00 963,000.00 

Identity Management (IDM) 

23 Hardware & Software ปีท่ี 4 (1เม.ย.62-31 มี.ค.63) 31 มี.ค.63 749,000.00 749,000.00 
UPS Maintenance 
24 Socomec 80 kVA จ านวน 1 เคร่ือง อาคาร  E 31 ก.ค.62 64,200.00 64,200.00 
Optical Mark Reader Maintenance 

25 Optical Mark Reader รุ่น Opscan 6/36 31 ก.ค.62 19,688.00 
ยกเลิการต่อ
สัญญา 

รวม 13,582,159.00 12,673,686.38 
 
7.1. ปัญหาอุปสรรค – ไม่พบ 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
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Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1.จ านวนสัญญาต่างๆท่ีสามารถน าส่ง
คณะกรรมการ  ICT ได้ก่อนหมดอายุ
สัญญา 
2.การใชง้าน Software ท่ีถูกตอ้งลิขสิทธ์ิ
ตามขอ้ก าหนด พรบ.คอมพิวเตอร์  

1.100% 
 
 
2.100 % 

1. 100% 
 
 
2. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารสรุปค่าใชจ่้ายแผนงานและโครงการ ASAP2018 จากส านกังานบริหารการเงิน (Appendix A) 

• เอกสาร Request Form  (Appendix A) 

• ใบประมาณการ  (Appendix A) 

• เอกสารโครงการท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณจากมหาวิทยาลยั  (Appendix A) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน:  2.2 
3. ช่ืองาน:   งานบริหารระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่าย 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:   คุณชยัทตั ชยัชนะ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อตรวจสอบการใชง้านระบบเครือข่ายใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.2. เพื่อแกไ้ขปัญหา และขอ้ขดัขอ้ง ในการใชง้านระบบเครือข่าย 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. แกไ้ข ปรับปรุง เพิ่ม ขอ้ก าหนดใน Firewall และ อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้– 51 คร้ัง 
7.2. แกปั้ญหาระบบ Network Authentication จ านวน 20 คร้ัง 
7.3. เพิ่ม หรือ ปรับปรุง ขอ้มูล user ส าหรับ Network Authentication จ านวน 1 คร้ัง 
7.4. งานตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ จ านวน 3 คร้ัง  
7.5. อุปกรณ์ Firewall เร่ิมมีปัญหา และพบปัญหาในการท า authentication ผา่น web browser version ใหม่ๆ  
7.6. ไม่พบรายงานท่ีเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย  
7.7. ไม่มีค  าร้องขอใหช่้วยติดตามการใชง้านของผูใ้ชท่ี้เขา้ข่ายละเมิดกฎหมาย 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. จ านวนงาน การปรับแต่ง 
configuration ของระบบรักษาความ
ปลอดภยัเครือข่ายท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ
ภายใน 1 วนั 
2. การโจรกรรมขอ้มูลหรือการท าลาย
ขอ้มูลส าคญั 

1. 95% 
 
 
 
2. จ านวนคร้ังเป็น 0 (ศูนย)์ 
 
3. อตัราความส าเร็จ 100% 

1. 100% 
 
 
 
2. จ านวนคร้ังเป็น 0 
(ศูนย)์ 
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3. อตัราความส าเร็จในการติดตาม
ผูใ้ชง้านระบบเครือข่าย 

3. ไม่มีค  าร้องจาก
ผูใ้ชง้าน 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานบริหารระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 

1-12)  

 
 
 
 
  

46



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 2.3 
3. ช่ืองาน:   งานตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการใชง้านระบบเครือข่าย 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:   คุณอุกฤต สุขสุผิว 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:   1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อตรวจสอบการใชง้านระบบเครือข่ายใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.2. เพื่อแกไ้ขปัญหา และขอ้ขดัขอ้ง ในการใชง้านระบบเครือข่าย 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. ปัญหาเก่ียวกบั ระบบไฟ แอร์ และ UPS จ านวน 10 คร้ัง 
7.2. ปัญหาท่ีเกิดจาก hardware ท่ีตอ้งมีการเปล่ียนพาร์ท จ านวน 61 คร้ัง 
7.3. งานเก่ียวกบั IP Phone รวมถึงการแกไ้ขปัญหา จ านวน 17 คร้ัง 
7.4. งานเก่ียวกบั AIS WiFI จ านวน 5 คร้ัง 
7.5. งานซ่อมอุปกรณ์ ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียน hardware หรืองานเปล่ียน configuration จ านวน 99 คร้ัง 
7.6. งานท่ีเก่ียวกบั Dark Fiber รวมถึง incident ทั้งหมด จ านวน 6 คร้ัง 
ในช่วงตน้ปีการศึกษา ไดมี้การเปล่ียนผ่านบริการ Dark Fiber จาก 3BB มาเป็น TRUE เร่ิมท าการเปลีย่นระบบใน

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 และสามารถด าเนินการแลว้เสร็จในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 โดยในระหว่างการเปล่ียนผ่าน 
ยงัคงใชร้ะบบของ 3BB เป็น backup 

ช่วงเดือนมกราคม 2562 ไดรั้บ complain ท่ีรวบรวมจากนกัศึกษา เก่ียวกบัปัญหาการใชง้าน WiFi ซ่ึงใชบ้ริการของ 
AIS อยู ่และไดมี้การประสานงานเพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไปแลว้ 
อุปกรณ์เร่ิมตอ้งมีการเปล่ียน hardware บ่อยคร้ัง โดยส่วนมากเป็นพาร์ทย่อยๆของอุปกรณ์ เช่น supervisor module 
หรือ port connection มีปัญหาดา้นระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะท่ีวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระบบ UPS บางจุดไม่สามารถใชง้าน
ได ้และ battery เส่ือมสภาพ จ าเป็นตอ้งมีการทดแทนโดยเร็ว 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ปัญหาของระบบเครือข่ายท่ีสามารถ
แกไ้ขไดภ้ายใน 1 วนัท าการ 
2. ระยะเวลาท่ีระบบเครือข่ายสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (uptime) 

1. 95% ของปริมาณงานตลอดทั้งปี 
 
2. 99% 

1. 90% 
 
2. 98.9% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

8. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบันทึกการด า เนินงานงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายประจ าปี 2561 

(Appendix B, หนา้ 13-30)  

*** การหาตัวชีว้ัด 1 หาจาก งานท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์และคอนฟิกต่างๆ ท้ังหมด 90 งาน และ
งานท่ีด าเนินการเสร็จใน 1 วัน มี 81 งาน คิดเป็น 90% 
*** การหาตัวชีว้ัด 2 หาจาก จ านวนช่ัวโมงในรอบปี 8760 ช่ัวโมง และมี downtime ท้ังระบบท่ี 95 ช่ัวโมง หาจาก
การ down ของระบบหลัก ท่ีไม่เกี่ยวกับ พืน้ท่ีย่อยและเคร่ืองแม่ข่าย หลักๆคือ ไฟดับ และ dark fiber ขาด 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน:  2.4 
3. ช่ืองาน:   งานออกแบบ ติดตั้ง และ บริหารจดัการ โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:   คุณเสกสรรค ์ขนัธ์ฤชยั 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 (ประเมิน 6 เดือนแรก) 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย 
6.2. เพื่อปรับแต่งค่า Configuration ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการโครงสร้างระบบเครือข่าย 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. อา้งอิงโครงการ 2.5 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามค าร้องขอ 1. สามารถออกแบบ และปรับแต่ง  
ขอ้มูล ไดเ้สร็จส้ิน ภายใน 3 วนัท าการ 

1. N/A 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานงานออกแบบ ติดตั้ง และ บริหารจดัการ โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายประจ าปี 

2561 (Appendix B, หนา้ 31-33) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:    2.5 
3. ช่ือโครงการ:   การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณอุกฤต สุขสุผิว 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. ยทุธศาสตร์ :  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและ Data Center 
7. เป้าประสงค ์

7.1. เป้าประสงค ์ นกัศึกษา อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี สามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายไดอ้ย่างทัว่ถึง มีเสถียรภาพและ
ปลอดภยั    

7.2. เป้าประสงค์  โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับการใช้งานระบสารสนเทศของ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ยทุธวิธี:  
8.1. กลยทุธ์ การพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาและขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

9. หลกัการและเหตุผล : 
     อุปกรณ์เครือข่ายท่ีใชง้านอยู ่ณ ปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีอายกุารใชง้านกวา่ 10 ปี และเส่ือมสภาพ  

• 492 Cisco devices found, 386 chassis, 106 cards 
• 3964 PSIRT alerts found on the entire network. This made up of 54 unique PSIRT alerts across 260 devices. 
• 17% of these are rated as 'Vulnerable' 
• 37% of chassis are uncovered and quotable for maintenance contracts 
• 274 devices are beyond their Last Day of Support 
• 70% of devices is not capable of supporting IPv6 Services 
• Unsupported Energy Wise Assessment 
• 74% of devices that are primarily hardware incapable to support “Medianet” and require hardware upgrade 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการ: 
10.1. เพื่อพฒันา และปรับปรุงระบบเครือข่ายใหร้องรับกบัการใหบ้ริการ ไปอีก 10 ปี 
10.2. เพื่อรองรับ Single DATA CENTER และ  Single GATEWAY ท าให้ง่ ายแก่การบริหารจัดการ และมี

ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 
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10.3. ประหยดังบประมาณ เช่น ระบบ IP-PHONE ระบบ Authentication ระบบส ารองไฟ UPS ระบบ Bandwidth 
Management  เป็นตน้ 

11. ผลการด าเนินงาน 
ฝ่าย Network Engineer และ System Engineer ไดร่้วมกนัด าเนินโครงการปรับปรุงระบบ Network Infrastructure 

ต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2560 ท่ีผ่านมา และไดมี้การประชุมกบัผูใ้ห้บริการต่างๆ รวมถึงการประชุมกบัคณะกรรมการ 
ICT รวมทั้งหมด 28 คร้ัง และสามารถด าเนินการจนร่าง TOR ของระบบแลว้ อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัไดมี้มติ
ในภายหลงั ว่าให้ท าการ maintenance ระบบต่อไปก่อน จนถึงช่วง กรกฎาคม 2563 ท่ีสัญญาการให้บริการของ AIS 
WiFi จะส้ินสุดลง แลว้จะพิจารณาโครงการอีกคร้ังเพื่อรวมระบบ WiFi ไปพร้อมกนั 
12. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ร้อยละของพื้นท่ีภายในอาคารเรียน
ของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่ายได ้
2. ความเร็วของการให้บริกาเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลยั ท่ีเพิ่มขึ้น 
3.ความเร็วของการเช่ือมต่อเครือข่าย
แลน กับคอมพิวเตอร์สามารถรองรับ
ไดเ้พิ่มขึ้น  

1.  95 % 
 

 
2.สามารถเพิ่มความเร็วจาก 1Gb เป็น 

10Gb 

3. สามารถเพิ่มความเร็วจาก 100Mb 
เป็น 1Gb 

N/A 
 
 
N/A 
 
 
N/A 
 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

13. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมเครือข่าย 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:  2.6      
3. ช่ือโครงการ:   สัญญาบริการระบบเครือข่าย Dark Fiber (Backup) 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณอุกฤต สุขสุผิว 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. ยทุธศาสตร์:  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและ Data Center 
7. เป้าประสงค:์  

7.1. นกัศึกษา อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี สามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งทัว่ถึง มีเสถียรภาพและปลอดภยั    
7.2. เป้าประสงค ์2.2 โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถรองรับการใชง้านระบสารสนเทศของ

หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ยทุธวิธี: กลยทุธ์ 2.1 การพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาและขยายการใหบ้ริการในดา้น

ต่างๆ 

9. หลกัการและเหตุผล : 
ปัจจุบนัเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตหัวหมาก กบัวิทยาเขตสุวรรณภูมิ มีจ านวน 1 เส้นทาง ท าให้เม่ือเกิดปัญหากบั
เครือข่ายระหวา่งวิทยาเขต ท าใหก้ารบริการต่างๆ เช่น ระบบทะเบียน ระบบการเงิน ระบบบุคคล เป็นตน้ ตอ้งหยุด
ใหบ้ริการ จึงควรมีอีก 1 เส้นทางเพื่อเป็นเครือข่ายส ารอง 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการ: 
10.1. เพื่อรองรับ Single DATA CENTER และ  Single GATEWAY ท าให้ง่ ายแก่การบริหารจัดการ และมี

ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 
10.2. เครือข่ายระหวา่งวิทยาเขตมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใหบ้ริการตลอดเวลา 

11. การวดัความส าเร็จของงาน   
การด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบังานโครงการท่ี 2.5 โดยในโครงการท่ี 2.5 ไดน้ าเร่ืองเสนอคณะกรรมการ ICT 
พิจารณา  

12. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 
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1. ร้อยละของการให้บริการ ท่ีเครือข่าย
ระหว่างวิทยาเขตสามารถเช่ือมต่อ และ
ใหบ้ริการระบบเครือข่ายได ้
2. ร้อยละของการให้บริการ ท่ีเครือข่าย
ระหว่างวิทยาเขต ไม่สามารถเช่ือมต่อ 
และใหบ้ริการระบบเครือข่ายได ้

1. 99 % 
   
 
2. 1 % 
 

1. N/A 
 
 
2. N/A 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

13. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ -ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน:  3.1 
3. ช่ืองาน:  งานดูแลระบบ User Management System 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:   คุณอธิภทัร หิรัญอดิศวร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อใหร้ะบบ User Management สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
6.2. เพื่อแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีผูใ้ช ้(User Account) 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. Rename Users จ านวน 125 รายการ 
7.2. Create Guest Users จ านวน 1052 รายการ 
7.3. Changing Password จ านวน  788 รายการ 
7.4. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบ user management จ านวน 11 รายการ 
7.5. สร้าง Office Users จ านวน 5 รายการ 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาไม่
พบบญัชีผูใ้ชข้องนกัศึกษา อาจารย ์และ 
เจา้หนา้ท่ี 
2. อตัราของจ านวนงานการแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกับบญัชีผูใ้ช้ท่ีสามารถด าเนินการ
แลว้เสร็จใน 1 วนั 

1. นอ้ยกวา่ 50 คน ต่อปี (1% ของจ านวน
ผูมี้สิทธ์ใช้งานระบบค านวนท่ี 20,000 
คน ในแต่ละปีการศึกษา) 
2. 99 % 

1. 2 คน 
 
 
2. 100% 
 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
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  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานงานดูแลระบบ User Management System ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 34-

37) 
• ตารางบนัทึกการ Update User Account ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 38-65) 
• ตารางบนัทึกการสร้าง Guest User ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 66-99)  
• ตารางบนัทึกการ Change Password ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 100-131) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน:  3.2 
3. ช่ืองาน:   งานบริหารจดัการขอ้มูล DNS 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณอธิภทัร หิรัญอดิศวร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน   

6.1. เพื่อบริหารจดัการขอ้มูลในระบบ DNS ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่ม ปรับเปล่ียน หรือ ลบ ขอ้มูลโดเมนเนม จ านวน 12 รายการ 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1.  อัตราของงานการแก้ไขปรับปรุง
ขอ้มูลแลว้เสร็จภายใน 1 วนั 

1. 99 %  1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
1. ตารางบนัทึกการด าเนินงานบริหารจดัการขอ้มูล DNS ประจ าปี 2561  (Appendix B, หนา้ 132-134)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 3.3  
3. ช่ืองาน:  งานแกไ้ขปัญหาระบบงานบนเคร่ืองแม่ข่าย 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณวุฒิชยั กวา้นเมธากุล 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. วตัถุประสงคข์องงาน   

6.1. เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั Software ท่ีท างานบนเคร่ืองแม่ข่ายในการดูแลของส านกังานฯ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. พบเวบ็ไซต ์www.ethics.au.edu ถูกใชเ้ป็น phishing website 
7.2. พบปัญหาเคร่ือง cannon scanner ไม่สามารถส่ง user ในโดเมน au.edu ได ้ตรวจสอบพบวา่ เคร่ือง server ของ 

cannon เช่ือม LDAP ไปท่ี au-h06.au.edu เพื่อส่งเมลใ์นโดเมนของมหาวิทยาลยั และเคร่ือง au-h06 มีแผนท่ีจะ
ปลดระวางจึงท าการ shutdown จึงพบปัญหาน้ี ขณะน้ีแก้ไขโดยการเปิด au-h06 กลับขึ้นมาใช้งานก่อน
ชัว่คราว 

7.3. เร่ิมท าการทดลองใช้ container platform มาช่วยในการให้บริการ โดยใช้โปรแกรมท่ีมีช่ือว่า Docker เพื่อให้
การสร้าง website และติดตั้งระบบต่างมีความรวดเร็วและยดืหยุน่มากขึ้น 

7.4. พบปัญหาเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัติด malware และถูกท าใหเ้ป็น phishing site และถูก block โดย google ท า
ให ้Chrome ไม่สามารถเปิดหนา้ web site ของมหาวิทยลยัได ้

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for Achievement 

Indicators 
เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี

ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. อัตราความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา
งานบริการของเคร่ืองแม่ข่ายไดแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 1 วนัท าการ 

1. 95%   1. 100% 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกงานแกไ้ขปัญหาระบบงานบนเคร่ืองแม่ข่ายประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 135-137)  
• ตารางสรุป Uptime Monitoring ของเคร่ืองแม่ข่าย  (Server) ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 138-142) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ -ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 3.4 
3. ช่ืองาน:  งานติดตั้ง Virtual Server 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณวุฒิชยั กวา้นเมธากุล 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. วตัถุประสงคข์องงาน 

6.1. เพื่อสร้าง Virtual Server ตามลกัษณะความตอ้งการของระบบงาน 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. ติดตั้งเคร่ือง VM ในช่ือ ITS-6 ส าหรับเป็น website เพื่อ support ทั้ง Wordpress และ Joomla เวอร์ชนัใหม่ๆ 
7.2. สร้าง virtual server ส าหรับ website training 
7.3. สร้าง virtual server ส าหรับระบบใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. อัตราความส าเร็จในการการติดตั้ ง 
ติดตั้ง Virtual Server แลว้เสร็จภายใน 2 
วนัท าการ 

1. 99 % 1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานงานติดตั้ง Virtual Server ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 143)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 3.5 
3. ช่ืองาน: งานส ารองและกูค้ืนขอ้มูล 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน: คุณวุฒิชยั กวา้นเมธากุล 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อท าการส ารองขอ้มูลในระบบงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ ICT 
6.2. เพื่อท าการกูค้ืนขอ้มูลท่ีสูญหาย หรือท่ีไดรั้บการร้องขอจากหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. กูค้ืนขอ้มูลเวบ็ไซต ์www.iras.au.edu ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เน่ืองจากมีไฟลเ์สียหายหลายส่วน 
7.2. ตรวจสอบการท างานของระบบ NetBackup ท่ีจดัส่งรายงานทาง E-Mail ในทุกวนัว่าระบบสามามารถท า

การส ารองขอ้มูลท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัและ  ส ารองขอ้มูลไดค้รบตามเง่ือนไขตามความตอ้งการของเจา้
ขอ้มูล 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. อตัราความส าเร็จในการส ารองขอ้มูล 
2. อตัราความส าเร็จในการกูค้ืนขอ้มูล 

1. 90 % 
2. 100 % 

1. 99.4% 
2. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานงานส ารองและกูค้ืนขอ้มูล ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 144) 

• ตวัอยา่ง NetBackup NetBackup Daily report (Appendix B, หนา้ 145-160) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 3.6 
3. ช่ืองาน: งานบริหาร Internal User Account 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน: คุณวรวิทย ์อศัวผาติ   
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อสร้าง ลบ และเปล่ียนแปลงข้อมูลบัญชีผูใ้ช้ และสิทธ์ในการใช้งานของบัญชีผูใ้ช้ ในระบบ Active 
Directory  

6.2. ท่ีใชง้านภายในมหาวิทยาลยั 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. งานการแกไ้ข เพิ่ม ขอ้มูลผูใ้ชใ้นระบบ Internal User Account จ านวน 15 คร้ัง 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. อตัราของการให้บริการท่ีด าเนินการ
แลว้เสร็จภายใน 1 วนั  

1. 99 % 1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานงานบริหาร Internal User Account ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 161-162) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 3.7  
3. ช่ืองาน:  งานติดตั้ง แกไ้ข Website บนเคร่ืองแม่ข่าย 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน: คุณวรวิทย ์อศัวผาติ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อสร้าง Website ดว้ย Software ท่ีผูใ้ชต้อ้งการตามสมรรถนะของเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีอยู่ 
6.2. เพื่อเปล่ียนแปลง แกไ้ข Configuration ต่างๆ เพื่อการพฒันา Website 

7. ผลการด าเนินงาน 
ล ำดับ หัวข้อ จ ำนวนงำน 
1 แกไ้ขปัญหา Website Error 9 
2 สร้าง website ใหม่ หรือ install CMS 17 
3 แกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ 9 

รวม 35 
 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. อตัราความส าเร็จในการด าเนินกาตาม
ค าร้องใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 วนัท าการ 

1. 99 % 1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
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9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการด าเนินงานงานติดตั้ง แกไ้ข Website บนเคร่ืองแม่ข่าย ประจ าปี 2561 (Appendix B, หนา้ 163-

167)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 3.8  
3. ช่ืองาน:  งานบริการระบบ E-Learning 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณจนัทนา ตั้งทรงวุฒิ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 (ประเมิน 6 เดือนแรก) 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: 

6.1. เพื่อใหค้  าแนะน าและช่วยเหลืออาจารยใ์นการบริหารจดัการ Media ต่างๆในการเรียนการสอน 
6.2. เพื่อใหค้  าแนะน าและช่วยเหลืออาจารยใ์นการสร้างและจดัการ Online Examination 
6.3. เพือ่ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีในการใชง้านระบบ E-Document 
6.4. เพื่อแกปั้ญหาระบบในกรณีท่ีมีปัญหา 
6.5. เพื่อดูแลรักษาระบบใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1. งำนบริกำร Learning Management System (LMS)  

1. สร้างรายวิชาใหม่จากการร้องขอผ่านการทาง LMS REQUEST FORM online ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561
จ านวน 96 วิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2561จ านวน 80 วิชา และ ภาคการศึกษาท่ี 3/2561 จ านวน  23 วิชา 

2. สร้างรายวิชาใหม่ของวิชา IBM2702 IBM2201 IBM3711 MIS1221 และ MKT3102 ท่ีเช่ือมลิงค์กับ
หนังสือของ McGrawHill ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถ Download เอกสารการเรียน
และสามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ของแต่ละบทเรียนจากหนังสือไดท้นัทีเพื่อให้นักศึกษาไดว้ดัผล
การเรียนรู้ไดทุ้กบท ในการสร้างคอร์สในบางวิชาจะตอ้งสร้างรายกลุ่ม ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด
โดยภาคการศึกษา 1/2561จ านวน 19 กลุ่ม ภาคการศึกษา 2/2561 จ านวน 37 กลุ่ม และ ภาคการศึกษา 
3/2561 จ านวน 2 กลุ่ม   ดงัรายละเอียดดา้นล่างน้ี 
ภาคการศึกษา 1/2561 

1. วิชา IBM2702  จ าหนวน 12 กลุ่ม (Sections) 
2. วิชา IBM3711  จ าหนวน 4 กลุ่ม (Sections) 
3. วิชา MIS1221  จ าหนวน 3 กลุ่ม (Sections) 

ภาคการศึกษา 2/2561 
1. วิชา IBM2201  จ าหนวน 13 กลุ่ม (Sections)  
2. วิชา IBM3711   จ าหนวน 2 กลุ่ม (Sections) 
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3. วิชา MIS1221  จ าหนวน 6 กลุ่ม (Sections) 
4. วิชา MKT3102  จ าหนวน 16 กลุ่ม (Sections) 

ภาคการศึกษา 3/2561 
1. วิชา IBM2201  จ าหนวน 2 กลุ่ม (Sections)  
2. สร้างคอร์สทดลองเพื่อใชใ้นการอบรมการใชร้ะบบ LMS และ LMS-MSME ดงัน้ี 

สร้างคอร์สทดลองในการอบรมการใชร้ะบบ LMS-MSME 
1. LMS-MSME Training ในวนัท่ี 22 กนัยายน 2561 จ านวน  14  คอร์ส 

สร้างคอร์สทดลองในการอบรมการใชร้ะบบ LMS 
1. LMS Training ในวนัท่ี 12 และ 19 ตุลาคม 2561  จ านวน   11  คอร์ส 
2. น ารายช่ือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเขา้รายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในระบบ LMS และ LMS-MSME 

เพื่อปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาท่ีท าการเพิ่มวิชาให้สามารถเขา้ในรายวิชาท่ีลงทะเบียนไดใ้น
วนัต่อมาโดยแบ่งสรุปเป็นภาคการศึกษาไดด้งัน้ี 

ภาคการศึกษา 1/2561 
1. ท าการปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาในระบบ LMS รวมจ านวน   40   คร้ัง 
2. ท าการปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาในระบบ LMS-MSME รวมจ านวน  40  คร้ัง 

ภาคการศึกษา 2/2561 
1. ท าการปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาในระบบ LMS รวมจ านวน   30  คร้ัง 
2. ท าการปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาในระบบ LMS-MSME รวมจ านวน  30  คร้ัง 

ภาคการศึกษา 3/2561 
1. ท าการปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาในระบบ LMS รวมจ านวน   7   คร้ัง 
2. ท าการปรับปรุงขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาในระบบ LMS-MSME รวมจ านวน  7   คร้ัง 
3. จดัสอบย่อยออนไลน์  (Quiz Online) ในภาควิชาการตลาด ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 5 

วิชา คือ MKT2280, MKT3102, MKT3530, MKT3620 และ MKT4829 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
จ านวนนักศึกษาท่ีเขา้สอบ 3,333 คน และภาคการศึกษาท่ี 2/2561 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ
ทั้งหมด 3,188 คน ภาคการศึกษาท่ี 3/2561 มีวิชา MKT2280 ไดมี้การจดัสอบย่อยออนไลน์ รวม
จ านวนนกัศึกษา 695 คน  

 
7.2. งำน E-Examination System Service for Entrance Examination (http://entrance-exam.au.edu/) เพื่ อใช้

สอบวดัผลนกัศึกษาท่ีมาสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีเฉพาะภายในมหาวิทยาลยั 
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1.  สร้างบญัชีรายช่ือใหก้บันกัศึกษาท่ีจะสอบเขา้ศึกษาต่อกบัทางมหาวิทยาลยั  
สร้างบญัชีรายช่ือนกัศึกษารหัส 6212561   จ านวน   8,999 บญัชี 
สร้างบญัชีรายช่ือนกัศึกษารหสั 6222561   จ านวน   8,999 บญัชี 
สร้างบญัชีรายช่ือนกัศึกษารหสั 6232561   จ านวน   8,999 บญัชี 

7.3. งำน Research Knowledge Sharing System (http://researchvideo.au.edu/) ของ สถาบนัวิจยัและบริการ
วิชาการ (IRAS) ไดมี้การจดัสัมมนา Structural Equation Modeling (SEM) in Research ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
2561 และใหน้ าขอ้มูลท่ีเป็นวีดีโอขึ้นระบบเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ไม่สะดวกเขา้ร่วมสัมมนา สามารถท่ีจะเขา้มาดู
ยอ้นหลงัได ้โดยแบ่งส่วนขอ้มูลออกเป็น 6 ส่วน เพื่อใหอ้าจารยส์ามารถเขา้ดูไดอ้ยา่งรวดเร็วและเลือกดูใน Part 
ท่ีสนใจได ้

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ระยะเวลาในการสร้างรายวิชาใหม่ 
 

1.  ระยะเวลา 10 นาทีหลังจากได้รับ
ขอ้มูล 

1. แต่ละวิชาสร้างเสร็จ
ก่อน 10 นาที 

2. จ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจนท าให้ต้อง
เล่ือนสอบออนไลน์ 

2. ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี 
 

2. ไม่พบปัญหา 
 

3. ระยะเวลา Uptime ของระบบ 3. 99 % 3.  100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกการใหบ้ริการ E-Learning ในปีการศึกษา 2561 (Appendix B, หนา้ 168-215) 
• รายช่ือวิชาท่ีมีการขอเปิดใช้บริการ LMS ออนไลน์ ผ่าน LMS REQUEST FORM ในปีการศึกษา 2561 

(Appendix B, หนา้ 216-231) 
• รายงานสรุปการจดัสอบ Quiz Online  ในปีการศึกษา 2560 (Appendix B, หนา้ 232)   
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ 3.9 
3. ช่ือโครงการ:   โครงการ LMS & Public Website on Cloud 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณวุฒิชยั กวา้นเมธากุล 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562  
6. ยทุธศาสตร์      

6.1. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและ Data Center 
7. เป้าประสงค:์   

7.1. โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถรองรับการใชง้านระบบ 
7.2. สารสนเทศของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ยทุธวิธี:  
8.1. กลยทุธ์ 2.1 การพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาและขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

9. หลกัการและเหตุผล : 
เน่ืองจากอตัราการใชง้านระบบ LMS นั้นเพิ่มขึ้นในทุกภาคการศึกษา อีกทั้งจ านวนวิชา และจ านวนอาจารย์

ผูส้อนก็เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองท าใหต้อ้งมีการขยาย resource ในระบบอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ี ดว้ยประสิทธิภาพ
ของเคร่ือง server ท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัท าใหก้ารใหบ้ริการค่อนขา้งชา้ในบางช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ชจ้  านวนมาก ดงันั้น เพื่อ
เป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับการขยายตวัของการใชง้านระบบ LMS รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเคร่ือง server ในบางช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน ส านกังานฯ ITS จึงขอเสนอโครงการเช่าใช ้
public cloud service ส าหรับระบบ LMS รวมถึง Public Website บางส่วน ทั้งน้ี นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบแลว้ การน าระบบท่ีมีผูใ้ชท่ี้มาจากเครือข่ายภายนอกเป็นจ านวนมากไปไวย้งั public cloud 
ยงัเป็นการลดภาระการใชง้านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการ: 
10.1. เพื่อปรับปรุงใหร้ะบบ LMS มีความน่าเช่ือถือและสามารถท่ีจะรองรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
10.2. เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนต่อเน่ือง เพื่ออาจารยแ์ละนักศึกษามีความเช่ือมัน่และ มาใช้งานให้เกิด

ประโยชน์ในการศึกษา และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แก่นกัศึกษา 
10.3. เพื่อสร้างความเช่ือถือและมัน่คงแก่ระบบ IT และ ส่ือเวบ็ไซดป์ระชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั 

11. ผลการด าเนินงาน 
ไม่ไดด้ าเนินการ 
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12. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. Uptime / year 
2. ระยะเวลาในการปรับแต่ง 
specification ของเคร่ือง server 

1. 99%  
2. ปรับแต่งและพร้อมใชง้านไดภ้ายใน 1 
วนัท าการ 

1. N/A 
2. N/A 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

13. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกวิศวกรรมระบบ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ 3.10 
3. ช่ือโครงการ:  โครงการปรับปรุง Single Datacenter และ การใหบ้ริการ Cloud 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ:  คุณวุฒิชยั กวา้นเมธากุล 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. ยทุธศาสตร์:  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและ Data Center 
7. เป้าประสงค:์ 

7.1. เป้าประสงค ์2.2 โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับการใชง้านระบบ สารสนเทศ
ของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ยทุธวิธี:  
8.1. กลยทุธ์ 2.1 การพฒันา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาและขยายการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

9. หลกัการและเหตุผล : 
9.1. การปรับปรุงและเตรียมพร้อมใหร้ะบบแม่ข่าย และ Datacenter สามารถใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ (สามารถ

รองรับการท างานไดม้ากขึ้น มีความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้น) และเสถียรภาพ (มี uptime มากกว่า 99%) 
และเพียงพอต่อความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศท่ีเพิ่มและแพร่หลายมากขึ้ น  เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการสอนและเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงให้การให้บริการแก่ อาจารย ์นกัศึกษา และ หน่วยงาน
สนบัสนุนและใหบ้ริการ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการ: 
10.1. ปรับปรุงระบบการให้บริการงานแม่ข่ายให้ทนัสมยั และ เพียงพอกบัความตอ้งการใช้งานเทคโนโลยีสาระ

สนเทศ เพื่อพฒันาการศึกษา และทัว่ถึงแก่ อาจารย ์นกัศึกษา และ หน่วยงานสนบัสนุน 
10.2. ระบบการใหบ้ริการแบบ Centralize และ สามารถเขา้ถึงการบริการไดง้่ายและรวดเร็ว  

11. ผลการด าเนินงาน 
โครงการผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ Digital Transformation เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อยู่ระหวา่งการ

ยืน่โครงการในปีงบประมาณใหม่ 2562 อีกคร้ัง  
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12. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ค่า  Utilization ของ CPU และ 
Memory  

1. ค่า Utilization ของ CPU และ 
Memory ตอ้งไม่เกิน ร้อยละ80 

1. N/A 

2. Uptime  2. Uptime มากกวา่ 99% ต่อปี 2. N/A 

3. ความรวดเร็วของการขอใชบ้ริการ
ทางดา้น IT 

3. สามารถติดตั้ง virtual server ไดไ้ม่
เกิน 1 วนั หลงัจากไดรั้บอนุมติั 

3. N/A 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

13. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารอ้างอิง ใบประมาณการราคา  บนัทึกขอ้ความ เร่ืองของแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ

ปรับปรุง Single Datacenter และการใหบ้ริการ Cloud (Appendix A,หนา้ 1-3) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน  4.1 
3. ช่ืองาน:   งานดูแลและบ ารุงรักษาขอ้มูล Data Dictionary 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :  คุณพิสมยั แสนไชยและเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 มิถุนายน 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน  

6.1  เพื่อปรับปรุงขอ้มูลใน Data Dictionary ให้เป็นปัจจุบนัและไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดเร่ืองการใช้งานตาราง
ต่างๆในระบบฐานขอ้มูล 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 จดัใหเ้ป็นรูปแบบมาตราฐานของ Data dictionary ปีละ 1 คร้ังทุกฐานขอ้มูล  (Database) ของมหาวิทยาลยั 
7.2 รายงานการท า Data dictionary ในแต่ละคร้ัง ใชเ้วลาในการท า 1 เดือนและจะมีแผนการท าราย 3 เดือน ในปีน้ี 

 ตารางสรุปแสดงวตัถุขอ้มูล  (Object) ท่ีสร้าง/ปรับปรุง เพื่อน ามาท า Data Dictionary 
ล าดบั ช่ือฐานขอ้มูล หน่วยงานเจา้ของขอ้มูล ระยะเวลา 

1 ส.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 
สร้าง ปรับปรุง ยกเลิก 

1 HRISDB ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล 10 35 - 
2 Research สถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ 8 10 - 
3 RMIS ส านกังานทะเบียนและประมวลผล 8 40 - 
4 PRERMIS(SQL) ส านกังานทะเบียนและประมวลผล 10 5 - 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. ผูใ้ชง้านฐานขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัโครงสร้างตาราง สามารถเขา้ใจ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสะดวก
รวดเร็ว 

1. 100% 1. 100% 

2. ความถี่ของการทบทวนและปรับปรุง 
Database Dictionary 

2. Database Dictionary ไดรั้บการ
ทบทวนทุก 2 คร้ังต่อปี 

2. 100% 

3. ระยะเวลาในการสร้าง New Database 
Server 

3. สร้าง New Database Server เสร็จ
ภายใน 1 สัปดาห์ 

3. 100% 

4. สามารถ Backup/Restore Data ได้
ตามเวลาท่ีก าหนด 

4. สามารถ Backup Data on SQL Server 
เสร็จภายใน 1 วนั  
  

4. 100% 

5. เวลาท่ีใชวิ้เคราะห์ระบบท่ีเกิดขึ้นเพื่อ
ส่งต่อใหโ้ปรแกรมเมอร์ 

5. วิเคราะห์ระบบท่ีเกิดขึ้น เพื่อส่งต่อ
โปรแกรมเมอร์ เสร็จภายใน 3วนั 

5. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางแสดงรายช่ือของวตัถุฐานขอ้มูล (Database Object)  ของฐานขอ้มูล HRISDB    

(Appendix-B-DBA, หนา้ 1 - 3) 
• ตารางแสดงรายช่ือของวตัถุฐานขอ้มูล (Database Object)  ของฐานขอ้มูล RMIS   

(Appendix-B-DBA, หนา้ 3 -5 ) 
• เอกสารค านิยามขอ้มูล DataDictionary (Appendix-B-DBA หนา้ 6)  

72



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.2 
3. ช่ืองาน :  งานดูแลระบบฐานขอ้มูลและการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :   คุณพิสมยั แสนไชยและเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 

6. วตัถุประสงคข์องงาน : เพื่อใหร้ะบบฐานขอ้มูลท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และน่าเช่ือถือ 
7. ผลการด าเนินงาน 
• ตารางสรุปจ านวนการท างานตลอดทั้งปี 
ล ำดับ Server ประเภทงำน เวลำด ำเนินงำน จ ำนวน 

1 ส.ค.61 – 30 มิ.ย.62 

1 HRIS-HM BackUp [Full] ทุกวนั เวลา 24:00 น. 332 
BackUp [Transaction] No.1 ทุกวนั เวลา 12:00 น. 332 
BackUp [Transaction] No.2 ทุกวนั เวลา 18:00 น. 332 
Shink Database ทุกวนั อาทิตย ์เวลา 01:00 น. 46 

2 PayRoll BackUp [Full] ทุกวนั เวลา 23:00 น. 332 
Clear Log ทุกวนั อาทิตย ์เวลา 24:00 น. 46 
Rebuild Index ทุกวนั อาทิตย ์เวลา 01:00 น. 46 

3 Admin_Client BackUp [Full] ทุกวนั เวลา 01:00 น.  
Shink Database ทุกวนั อาทิตย ์เวลา 24:00 น. 46 

4 Prermis Clear Log ทุก 3 วนั 110 
5 Rmis Backup (Export DB) ทุกวนั เวลา 23:00 น. 332 
• ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

  

73



8. การวดัความส าเร็จของงาน  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัว

บ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 

(Actual) 
 1.ระบบฐานขอ้มูลสามารถตรวจสอบขอ้มูล
ไดถู้กตอ้ง 

1.  ไม่เกิน 2,400นาที ต่อปี 1.  100 % 

2. ระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา หรือการส่ง
ต่อปัญหาไปยงัผูใ้หบ้ริการ 

2. ไม่เกิน 3 ชัว่โมง 2.  100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารประวติัการดูแลรักษาฐานขอ้มูล เอกสารอา้งอิงแนบทา้ย   

- HRISDB_Backup_History 

- HRISDB_Rebuild_Index_History 

- HRISDB_Shink_History 

- Payroll_Backup_History 

- Payroll_Rebuild_Index_History 

- Payroll_Shink_History 

- AMIS_Backup_History 

- AMIS_Shink_History 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.3 
3. ช่ืองาน :  งาน Authorized Person by Any Registered Course 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :   คุณพิสมยั แสนไชย  และเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 

6. วตัถุประสงคข์องงาน  
เพื่อควบคุมสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของแผนกส านกังานทะเบียนและประมวลผล ระดบัรายการขอ้มูล  
เน่ืองจากส านกังานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายลงทะเบียนนกัศึกษา ตอ้งการจ ากดัสิทธิในการเขา้ถึง เพิ่ม 
ปรับปรุง ขอ้มูลการลงทะเบียน โดยท่ีตอ้งการแบ่งการเขา้ถึงขอ้มูลเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านกลุ่มท่ีสามารถเห็นขอ้มูลทั้งหมด 
2. ผูใ้ชง้านกลุ่มท่ีสามารถเห็นขอ้มูลทั้งหมด ยกเว้น รายวิชา เซคชัน่ ภาคเรียน ปีการศึกษา ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

โดยท่ีขอ้มูลนั้นประกอบดว้ย 
1. ขอ้มูลรายวิชาเรียนท่ีเปิด (Section) 

2. ขอ้มูลตารางเรียน (Periodstudy) 

3. ขอ้มูลการลงทะเบียน (StudyCourses) 

จากความตอ้งการของผูใ้ชง้านดงักล่าว DBA. (Database Admin) จึงแสวงหาวิธีการท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน (User) โดยการน าประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล Oracle10g ท่ีเรียกวา่ VPD (Oracle Virtual Private 
Databases) และใชค้วามสามารถทางดา้น RLS (Row Level Security) เป็นหลกั 
กลุ่มงำน รำยละเอียดงำนผู้ดูแลระบบ (Job Description of DBA.) 

งานบริหารสิทธ์ิการใชง้านระบบฐานขอ้มูล  (Security Management) 
7. ผลการด าเนินงาน 

• ตารางผลการด าเนินงาน  ปีการศึกษา 1/2018 – 1/2019  
จ านวนผูใ้ชง้าน ระบบท่ีใชง้าน ความถี่ในการใชง้าน 

All Registrar User  
โดยประมาณ 40 User 

ลงทะเบียน 4 อาทิตย ์1 วนั 3 คร้ัง  28 x 3 = 84 คร้ัง 

Adding / Change Section 8 อาทิตย ์1 วนั 3 คร้ัง  56 x 3 = 168 คร้ัง 

Payment 8 อาทิตย ์1 วนั 3 คร้ัง  56 x 3 = 168 คร้ัง 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัว

บ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1) ระบบฐานขอ้มูลสามารถแยกการแสดง
ขอ้มูลตามผูใ้ชง้านท่ีระบุได ้

1) 100% 1) 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารแสดงกระบวนการท างาน  (Appendix-B-DBA , หนา้ 8) 

• เอกสารอธิบายจากภาพ  (Appendix-B-DBA , หนา้ 9) 

• เอกสารอธิบายวตัถุฐานขอ้มูล  (Appendix-B-DBA , หนา้ 10) 

• เอกสารแสดงตารางความสมัพนัธข์องตาราง (Appendix-B-DBA , หนา้ 11)  

• เอกสารบนัทกึความถ่ีในการใชง้าน (Appendix-B-DBA , หนา้ 12) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.4 
3. ช่ืองาน :  งาน Web Service Application for Au-Spark Team 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :  คุณพิสมยั แสนไชยและเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  

1. เพื่อให ้AU - Spark Team สามารถเขา้ถึงขอ้มูลนกัศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งติดต่อฐานขอ้มูลโดยตรง    
2. เพื่อปกป้องผูบุ้กรุก (Hacker) ท่ีตอ้งการโจมตีฐานขอ้มูลโดยตรง 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การด าเนินงาน 

-  คร้ังท่ี 1  ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 
      1. จดัท า Web Application โดยใช ้Visual Studio 2012 
      2. รายละเอียด Object ท่ีสร้างดงัน้ี 
  Function   ท่ีถูกสร้างขึ้นทั้งหมด         1   รายการ 
  Database ท่ีถูกน ามาใชง้านทั้งหมด    2   รายการ ไดแ้ก่ Prermis และ Amis 
  Table     ท่ีถูกน ามาใชง้านทั้งหมด   3   รายการ 
-  คร้ังท่ี 2 ระยะเวลา  
  Database ท่ีถูกน ามาใชง้านทั้งหมด    2   รายการ ไดแ้ก่ Prermis และ Amis 
  Table     ท่ีถูกน ามาใชง้านทั้งหมด   3   รายการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

เร่ิมตน้โครงการ 1 สิงหาคม 2560  -   ปัจจุบนั (เน่ืองจาก Au-Spark Team มีการพฒันางานใหม่ตลอดเวลา) 
7.2 ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัว

บ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1.  ผูใ้ชง้าน (User) สามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ด้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

1. 100% 1. 100 % 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.5 
3. ช่ืองาน :  งาน Transfer Data Manual 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :  คุณพิสมยั แสนไชย และเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน : เพื่อใหห้น่วยงานสามารถใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีหน่วยงานไม่ไดเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล (Data 

Owner) ได ้
7. ผลการด าเนินงาน 

• การด าเนินงาน  
ผูร้้องขอขอ้มูล เจา้ของขอ้มูล งานท่ีใช ้ ความถี่การใชง้านขอ้มูล 

1 สิงหาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2562 

ส านักรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายเอกสารการสอน
และจดัสอบ 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

จดัหอ้งสอบนกัศึกษา ปีการศึกษาละ  10 คร้ัง 
 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

แสดงขอ้มูลผา่นเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
ขอ้มูลผลการเรียน 
ขอ้มูลการลงทะเบียน 
ขอ้มูลประวติั 
ขอ้มูลการเพิกถอนวิชา ฯลฯ 

ปีการศึกษาละ 18 คร้ัง 
 

ส านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

Portfolio ของอาจารย ์ ปีการศึกษาละ 6  คร้ัง 
 

Auspark Team ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 

Auspark Application ปีการศึกษาละ 36 คร้ัง 
 

ส านกัทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

ส านกับณัฑิต
วิทยาลยั 

แสดงขอ้มูลผา่นเวบ็ไซดข์อง
ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั ดงัน้ี 
ขอ้มูลการลงทะเบียน 

ปีการศึกษาละ 3 คร้ัง 
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ขอ้มูลนกัศึกษา 
ขอ้มูลผลการเรียน 

 
7.2 ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัว

บ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 

(Actual) 
1. ผูใ้ชง้าน (User) สามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ด้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

1. 100% 1.  100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารบนัทึกความถี่ในการโอนขอ้มูล (Appendix-B-DBA, หนา้ 13 - 22) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.6 
3. ช่ืองาน :  งาน Synchronized Data for Au-Spark Team 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :   กิตติมา มะหมดั  และเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน : เพื่อก าหนดสิทธ์ิของผูใ้ช ้และดูแลเร่ืองความปลอดภยั ใหก้บัระบบฐานขอ้มูล 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
ระบบ ความถี่ในการ Synchronized จ านวนรอบในการ 

Synchronized 
ลงทะเบียน Online ตั้งเวลาโอน 1 คร้ังก่อนการ

ลงทะเบียน 
4 รอบ คือ  
ภาคเรียนท่ี 1/2018 
ภาคเรียนท่ี 2/2018 
ภาคเรียนท่ี 3/2018 
ภาคเรียนท่ี 1/2019 

แสดงผลการศึกษา 3 รอบ ดงัน้ี  
รอบท่ี 1 เวลา 10:00  
รอบท่ี 2 เวลา 14:00  
รอบท่ี 3 เวลา 18:00 

จ านวน 273 วนั  
วนัละ 3 รอบ 
273 x 3 = 819 รอบ 

e-Payment ทุก ๆ  20 นาที ของทุกวนั จ านวน 60 วนั  
1 ชม. 3 รอบ  
1 วนั 24 x 3 =  72 รอบ 
60 x 72 = 4,320 รอบ 

Adding & Change Course  ทุก ๆ  20 นาที ของทุกวนั 
จะ เ ปิด  Schedule หลังจาก
ลงทะ เ บียน และ  หลัง  e-
payment 

จ านวน 273 วนั  
1 ชม. 3 รอบ  
1 วนั 24 x 3 =  72 รอบ 
273 x 72 = 19,656 รอบ 

Student Profile ทุก ๆ 20 นาทีของทุกวนั  จ านวน 150 วนั  
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1 ชม. 3 รอบ  
1 วนั 24 x 3 =  72 รอบ 
150 x 72 = 10,800 รอบ 

 
7.2 ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1.  AU-Spark Team สามารถใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลของ   AU-Spark ผ่าน 
SQL Server ไดส้ะดวก และสามารถปรับ 
โครงสร้างฐานขอ้มูลของ AU-Spark ได้
ตามความตอ้งการ 

1. 100% 1. 100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารบนัทึกการ Synchronized Data  (Appendix-B-DBA, หนา้ 23 - 25) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.7 
3. ช่ืองาน :  งาน LMS Data Query 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :  คุณพิสมยั แสนไชยและเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน : เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ LMS น าขอ้มูลไปใชไ้ดส้ะดวกและรวดเร็ว 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การด าเนินงาน  
วตัถุฐานขอ้มูลท่ีใชมี้ดงัน้ี 

ล ำดับ วัตถุฐำนข้อมูล ช่ือ รำยละเอยีด 

1 Table Javastudent ขอ้มูลนกัศึกษา 
2 Table Javacourse ขอ้มูลวิชา 
3 Table Javadepartment ขอ้มูลคณะ 
4 Table egrad_Javastudycourses ขอ้มูลวิชาท่ีลงทะเบียน 
5 Table JavaInstructor ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน 
6 Table egrad_JavaPeriodstudy ขอ้มูลตารางเรียน 
7 Table egrad_JavaSection ขอ้มูลรายวิชาท่ีเปิดสอน 
8 User Lms User Database ท่ีใชเ้ช่ือมกบั PrermisDB 

 
ความถี่ในการใชง้าน 
ปีการศึกษา ช่วงเวลา จ านวน / คร้ัง ปีการศึกษา ช่วงเวลา จ านวน / คร้ัง 
1/2018 เสร็จส้ินลงทะเบียน 1 2/2018 เสร็จส้ินลงทะเบียน 1 

เสร็จส้ิน Adding 1 เสร็จส้ิน Adding 1 
เสร็จส้ิน Payment 1 เสร็จส้ิน Payment 1 
เสร็จส้ินจาก Drop 1 เสร็จส้ินจาก Drop 1 

3/2018 เสร็จส้ินลงทะเบียน 1 1/2019 เสร็จส้ินลงทะเบียน 1 
เสร็จส้ิน Adding 1 เสร็จส้ิน Adding 1 
เสร็จส้ิน Payment 1 เสร็จส้ิน Payment 1 
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เสร็จส้ินจาก Drop 1 เสร็จส้ินจาก Drop 1 
 
7.2 ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เ ป้ ำหมำย ท่ี จ ะ ใ ห้บรรลุ ถึ งตั ว บ่ ง ชี้

ควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำยท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1.  ลดปัญหาช่องว่างในการใช้ข้อมูล
ระหว่างเจา้หน้าท่ี DBA และ  เจา้หน้าท่ี 
ผูดู้แลระบบ LMS ได ้

1. 100% 1.  100% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารงาน LMS (Appendix-B-DBA, หนา้ 26) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศแผนกสารสนเทศองคก์ร 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 4.8 
3. ช่ืองาน :  งาน ติดตั้ง SQL Server  Database  
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :   กิตติมา มะหมดั และเจา้หนา้ท่ีแผนกสารสนเทศองคก์ร 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิ.ย. 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน : เพื่อทดแทนเครืองเดิม จาก Oracle Database  
7. ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน  
ล าดบั ช่ือฐานขอ้มูล หน่วยงานเจา้ของ

ขอ้มูล 
ระยะเวลา 6 เดือน 
1 ส.ค.61 -31 ม.ค.62 

ระยะเวลา 5 เดือน 
1 ก.พ.62 – 30 มิ.ย.62 

สร้าง ปรับปรุง ยกเลิก สร้าง ปรับปรุง ยกเลิก 
1 SAMIS ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 1 - - - 1 - 
2 RMIS ส านกังานทะเบียนและ

ประมวลผล 
1 - - - 1 - 

3 PRERMIS ส านกังานทะเบียนและ
ประมวลผล 

1 - - - 1 - 

 
สร้าง Maintenance Plane รายละเอียด ดงัน้ี 

ช่ือฐานขอ้มูล Maintenance Plane Name Syncronizedata Between Oracle To 
SQL server 

RMIS 1. Backup Full Database All Table  
PRERMIS 2. Backup Full Database 

3. Backup Transaction Database 
All table 

SAMIS 1. Backup Full Database 
2. Backup Transaction Database 

All Table 

 
7.2 ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยท่ีจะให้บรรลุถึงตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1.เพื่อทดแทน Server เดิม ให้สะดวกใน
การพฒันาโปรแกรม 

1. 100% 1. 100 % 
 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• บนัทึการติดตั้งคร้ังท่ี 1 (Appendix-B-DBA, หนา้ 27) 

• ตารางขั้นตอนการท างาน  (Appendix-B-DBA, หนา้ 28 - 29) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการผูใ้ช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 5.1 
3. ช่ืองาน:  งานบริการ Help Desk 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณอรรถวิทย ์สุขช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน 

6.1.  เพื่อประสานงานในการแกไ้ขปัญหาทางดา้น IT ของผูใ้ชทุ้กคนของมหาวิทยาลยั 
7. ผลการด าเนินงาน 

งำน 
วิทยำเขต 

สุวรรณภูมิ หัวหมำก 

งำนติดตั้งอุปกรณ์ IT ส ำหรับกจิกรรมของมหำวิทยำลยั   

1 ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานกิจกรรมทัว่ไป 56 0 
2 ติดตั้งระบบเพื่อประชุม 25 2 
3 ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล 2 0 

4 ติดตั้งระบบเพื่ออบรมบรรยาย / สัมมนา 15 0 
5 ติดตั้งระบบเพื่อตอ้นรับแขกเยีย่มชม 15 0 
6 ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของนกัศึกษา 20 0 
7 ติดตั้งสาย LAN / Wi-Fi 2 0 
8 ขอยมืคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 1 0 
9 ขอใชอุ้ปกรณ์-ตรวจงาน / แสดงผลงาน 5 0 
10 ขอใชอุ้ปกรณ์-หอ้งเรียน 3 0 
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งาน 
วิทยาเขต 

สุวรรณภูมิ หวัหมาก 
งำนบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์ IT ส ำหรับห้องเรียนและหน่วยงำนต่ำงๆ
ในมหำวิทยำลยั 

  

1 ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเปิดเทอม 0 0 
2 บริการแกปั้ญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไม่

สามารถใชง้านได ้
370 32 

3 ติดตั้งซอฟตแ์วร์_Classroom 0 0 
4 เก่ียวกบัเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 0 1 
5 ตรวจ /ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาให้แก่คณะ&ส านกังาน 76 107 
6 ตรวจ / ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาของส านกังานฯ (ITS) 0 0 
7 ติดตั้งซอฟตแ์วร์_University 0 0 
 รวมงำนท้ังหมด 590 142 

 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง (Actual) 

1. จ านวนงานท่ีได้รับการด าเนินการจน
เสร็จส้ิน  
2. คะแนนความพึงพอใจต่อบริการ Help 
Desk  

1. 100% 
 
2. ≥ 3.51 

1. 100% 
 
2. > 3.65 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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• บนัทึกขอ้ความเขา้   (Appendix-A , AR2018-Job1-2-เอกสารอา้งอ่ิง_10.2Memno-In) 
• แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ  (Appendix-A , AR2018-Job1-2-เอกสารอา้งอ่ิง_10.5งาน Help Desk Services) 
• ตารางการบนัทึกใหบ้ริการของแผนก Client Service ในปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตหวัหมาก  

  (Appendix-C,Support_HM, หนา้ 1-7) 
• ตารางการบนัทึกใหบ้ริการของแผนก Client Service ในปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

  (Appendix-C,Support_SV, หนา้ 1-23) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการผูใ้ช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 5.2 
3. ช่ืองาน:  งานติดตั้งอุปกรณ์ IT ส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน: คุณอรรถวิทย ์สุขช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน:  

6.1. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆส าหรับการจดักิจกรรมของมหาวิทยาลยั 
7. ผลการด าเนินงาน 

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   
 1. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานกิจกรรมทัว่ไป 56 งาน 
 2. ติดตั้งระบบเพื่อประชุม 25 งาน 
 3. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล 2 งาน 
 4. ติดตั้งระบบเพื่ออบรมบรรยาย / สัมมนา 15 งาน 
 5. ติดตั้งระบบเพื่อตอ้นรับแขกเยีย่มชม 15 งาน 
 6. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของนกัศึกษา 20 งาน 
 7. ติดตั้งสาย LAN / wifi 2 งาน 
 8. ขอยมืคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 1 งาน 
 9. ขอใชอุ้ปกรณ์-ตรวจงาน / แสดงผลงาน 5 งาน 
 10. ขอใชอุ้ปกรณ์-หอ้งเรียน 3 งาน 
วิทยาเขตหวัหมาก   

 1. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานกิจกรรมทัว่ไป 0 งาน 
 2. ติดตั้งระบบเพื่อประชุม 2 งาน 
 3. ติดตั้งระบบเพื่อสนบัสนุนงานของส านกัทะเบียนและประมวลผล 0 งาน 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. อตัราส่วนของงานท่ีสามารถ
ด าเนินการไดเ้สร็จ   ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

1. 100% 
 

1. 100% 

 
 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• บนัทึกขอ้ความเขา้  (Appendix-A , AR2018-Job1-2-เอกสารอา้งอ่ิง_10.2Memno-In) 

• แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ (Appendix-A , AR2018-Job1-2-เอกสารอา้งอ่ิง_10.5งาน Help Desk Services) 

• ตารางการบนัทึกใหบ้ริการของแผนก Client Service ในปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตหวัหมาก  
  (Appendix-C,Support_HM, หนา้ 1-7) 

• ตารางการบนัทึกใหบ้ริการของแผนก Client Service ในปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
  (Appendix-C,Support_SV, หนา้ 1-23) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการผูใ้ช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 5.3 
3. ช่ืองาน:             งานบ ารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ IT ส าหรับหอ้งเรียนและหน่วยงานต่างๆใน มหาวิทยาลยั 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน: คุณอรรถวิทย ์สุขช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน:  

6.1. เพื่อให้บริการดา้นการซ่อมแซมอุปกรณ์รวมถึงการแกไ้ขขอ้ติดขดัในการใชง้านดา้น IT  ในห้องเรียน และ
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลยั 

7. ผลการด าเนินงาน 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเปิดเทอม 1 งาน 
2. บริการแกปั้ญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไม่

สามารถใชง้านได ้
370 งาน 

3. เก่ียวกบัเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  4 งาน 
4. ตรวจ /ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาให้แก่คณะ&ส านกังาน 469 งาน 
5. ตรวจ / ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาของส านกังานฯ (ITS)  1 งาน 
6. ติดตั้งซอฟตแ์วร์_University 2 งาน 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
1. บริการแกปั้ญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนท่ีไม่

สามารถใชง้านได ้
32 งาน 

2. ติดตั้งซอฟตแ์วร์_Classroom 0 งาน 
3. เก่ียวกบัเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 1 งาน 
4. ตรวจ /ซ่อมคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีปัญหาให้แก่คณะ&ส านกังาน 107 งาน 
5. ติดตั้งซอฟตแ์วร์_University 0 งาน 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual) 

1. ระยะเวลาตอบสนองต่อปัญหา 1. เจา้หนา้ท่ีสามารถติดต่อ
กลบัไปยงัผูแ้จง้ภายใน 15 
นาที 

1. เจา้หนา้ท่ีสามารถติดต่อ
กลบัไปยงัผูแ้จง้ภายใน 15 
นาทีในทุกงาน 

2. ระยะเวลาในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีมีอุปกรณ์
ส ารอง 

2. ภายใน 1 วนั 
 

2. ทุกงานส าเร็จภายใน 1 วนั 

3. ระยะเวลาในการซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในกรณีมีอุปกรณ์
ส ารอง 

3. ภายใน 2 วนั 3. ทุกงานส าเร็จภายใน 2 วนั 

4. ระยะเวลาในการส่งเร่ืองเพื่อขอ
ซ้ืออุปกรณ์ทดแทน 

4. ภายใน 1 วนั 4. ทุกงานสามารถส่งเร่ืองจดัซ้ือ
ภายใน 1 วนั 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• บนัทึกขอ้ความเขา้ (Appendix-A, AR2018-Job1-2 เอกสารอา้งอิง_10.2 Memmo-In) 
• ตารางการบนัทึกใหบ้ริการของแผนก Client Service ในปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตหวัหมาก  

  (Appendix-C,Support_HM, หนา้ 1-7) 
• ตารางการบนัทึกใหบ้ริการของแผนก Client Service ในปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

  (Appendix-C,Support_SV, หนา้ 1-23) 
• สรุปงานบริการของแผนก Client Service ตามบนัทึกขอ้ความเขา้ในปีการศึกษา 2561 

93



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการผูใ้ช้ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:  5.4  
3. ช่ือโครงการ:    การจดัซ้ือเคร่ืองฉาย Projector ทดแทนส าหรับการเรียนการสอน 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ:   คุณอรรถวิทย ์สุขช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:   1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 
6. ยทุธศาสตร์ :  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาและจดัหา Hardware และ Software ดา้น IT เพื่อการเรียนการสอน 
7. เป้าประสงค ์:    

7.1. เป้าประสงค ์ อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งเรียนมีความพร้อม และเหมาะสมต่อการใชง้าน 
8. ยทุธวิธี :   

8.1. กลยทุธ์  การคดัสรร และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นหอ้งเรียน 
9. หลกัการและเหตุผล: 

เน่ืองจากปัจจุบนัเคร่ืองฉาย Projector และจอรับภาพท่ีใชง้านประจ าในห้องเรียนอาคารเรียนวิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
จ านวน 4 อาคาร คือ อาคาร CL อาคาร SM อาคาร SG และอาคาร SR ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนวิทยาเขต
หวัหมาก จ านวน 4 อาคาร คือ อาคาร D อาคาร A อาคาร C และอาคาร E มีอายกุารใชง้านเป็นระยะเวลานานโดย
เฉล่ียประมาณ 6 ปี ซ่ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการใชง้านลดต ่าลง และอุปกรณ์บางส่วนไดช้ ารุดเสียหาย และไม่
สามารถซ่อมบ ารุงใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือเคร่ืองฉาย Projector และจอรับภาพ เพื่อ
รองรับงานดา้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการ: 

10.1. เพื่อจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองฉาย Projector และจอรับภาพทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย และไม่สามารถซ่อมบ ารุง

ใหใ้ชง้านได ้

10.2. เพื่อด าเนินการติดตั้งปรับปรุง อุปกรณ์ประจ าหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใชง้าน และสนบัสนุนการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

11. ผลการด าเนินงาน 
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการประสานงานกบัฝ่ายจดัซ้ือและจดัท ารายละเอียดประกอบต่าง ๆ  

 
  

94



12. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. หอ้งเรียนไดรั้บการติดตั้งเคร่ืองฉาย 
Projector และจอรับภาพ 

1.ไดรั้บการติดตั้งเคร่ืองฉาย Projector  
 และจอรับภาพทดแทน 

1. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

13. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารอา้งอิง ใบประมาณการราคา  บนัทกึขอ้ความ ขอแจง้ประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการจดัซือ้เครื่อง

ฉาย Projectore ทดแทน  (Appendix A,หนา้ 6-7)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการผูใ้ช ้
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:  5.5  
3. ช่ือโครงการ:    การจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทดแทนส าหรับการเรียนการสอน 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณอรรถวิทย ์สุขช่ืน 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 
6. ยทุธศาสตร์ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาและจดัหา Hardware และ Software ดา้น IT เพื่อการเรียนการสอน 
7. เป้าประสงค:์    

7.1. เป้าประสงค ์3.1 อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งเรียนมีความพร้อม และเหมาะสมต่อการใชง้าน 
8. ยทุธวิธี:     

8.1. กลยทุธ์ 3.1 การคดัสรร และพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นหอ้งเรียน 
9. หลกัการและเหตุผล: 

เน่ืองจากปัจจุบนัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านประจ าในหอ้งเรียนอาคารเรียนวิทยาเขตสุวรรณภูมิ จ านวน 3 
อาคาร คือ อาคาร AR อาคาร CA และอาคาร MSM ห้องเรียนประจ าอาคารเรียนวิทยาเขตหวัหมาก จ านวน 4 อาคาร 
คือ อาคาร D อาคาร L อาคาร C และอาคาร Q มีอายกุารใชง้านเป็นระยะเวลานานโดยเฉล่ียประมาณ 10 ปี ซ่ึงส่งผล
ใหป้ระสิทธิภาพในการใชง้านลดต ่าลง และอุปกรณ์บางส่วนไดช้ ารุดเสียหาย และไม่สามารถซ่อมบ ารุงใหใ้ชง้าน
ไดต้ามปกติ จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อรองรับงานดา้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการ: 
10.1. เพื่อจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย และไม่

สามารถซ่อมบ ารุงใหใ้ชง้านได ้
10.2. เพื่อด าเนินการติดตั้งปรับปรุง อุปกรณ์ประจ าหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใชง้าน และสนบัสนุนการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
11. ผลการด าเนินงาน 

11.1. อยูร่ะหวา่งการด าเนินการประสานงานกบัฝ่ายจดัซ้ือและจดัท ารายละเอียดประกอบต่างๆ  
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12. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. ห้องเรียนได้รับการติดตั้ งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์   

1. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน 1.อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

13. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารอา้งอิง ใบประมาณการราคา  บนัทกึขอ้ความ ขอแจง้ประมาณการใชจ้่ายในโครงการจดัซือ้เครื่อง

คอมพิวเตอรท์ดแทน (Appendix-A ,หนา้ 4-5)  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 6.1 
3. ช่ือโครงการ:  งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การอบรม และการท าวิจยั 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณน่ิมนวล วงษแ์กว้ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน:  

6.1. เพื่อใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีความพร้อมส าหรับงาน ดงัน้ี 
6.2. การเรียนการสอน การจดัสอบออนไลน์ 
6.3. การจดัอบรมของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
6.4. การใชสื้บคน้ขอ้มูลเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจยัของนกัศึกษาและอาจารย ์
6.5. อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมออนไลน์เช่น Pre-Registration, Withdraw หรือ E-Payment และ

หน่วยงานภายนอกท่ีมีการร้องขอ 
7. ผลการด าเนินงาน   

7.1. รับจองและบนัทึกการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรม การทดสอบ และกิจกรรมต่างๆ จาก
หน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัผา่นทางโทรศพัทแ์ละการร้องขอตามบนัทึกขอ้ความ 

7.2. ตรวจสอบความพร้อมใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน
จริง 

 สรุปจ านวนผูใ้ชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561   
ล าดบั หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 

จ านวนงาน จ านวนผูใ้ช ้
1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ A4 410 410 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 182 1,681 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 206 1,994 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง 
(Actual) 

1. จ านวนคร้ังในการจดัเตรียมห้องเสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

1. ทุกคร้ัง 100% 
 

1. 100% 
 

2. คะแนนความพึงพอใจ ในการใช้
หอ้งปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์ 

2.  ≥ 3.51 2.  3.65 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
   ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารบันทึกการท างานการให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนวิทยาเขตหัวหมาก      

(Appendix-C_comlab_A4) 
• เอกสารบันทึกการท างานการให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   

(Appendix-C_comlab_S , Appendix-C_comlab_S2 , Appendix-C_comlab_S3 , Appendix-C_comlab_S4 ) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 6.2 
3. ช่ืองาน:  งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณน่ิมนวล วงษแ์กว้ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับห้องปฏิบติัการ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. ท าหนา้ท่ีในการดูแลและตรวจสอบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software  
7.2. ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
7.3. ติดต่อผูข้อใชบ้ริการใหม้าทดสอบโปรแกรมเพื่อความพร้อมและความถูกตอ้งก่อนใชง้าน 
7.4. ดูแลในเร่ืองการเปิด – ปิดการใหบ้ริการในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมดูแล 
7.5. แจ้งหน่วยซ่อมบ ารุงให้ท าการแกไ้ขเม่ือคอมพิวเตอร์เสียเบ้ืองตน้ไม่สามารถใช้งานได้ และจดัท าเอกสาร

บนัทึกเขา้แฟ้มขอ้มูล 
7.6. ติดต่อบริษทัและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกรณี คอมพิวเตอร์มีปัญหา ในช่วงเวลารับประกันสินคา้ และหมด

ประกนัสินคา้ 
สรุปจ านวนท่ีท าการติดตั้งโปรแกรมเพื่อความพร้อมในการใหบ้ริการประจ าปี 2561 
  

ล าดบั หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
จ านวนวิชา จ านวนงาน จ านวนผูใ้ช ้

1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ A4 22 161 2,324 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 64 27 1,061 
3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 6 74 765 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 (หอ้ง SC0603) จ านวน 30 ท่ีนัง่ ไดมี้การปรับเปล่ียนเป็นห้องส าหรับสอบ 
GED ของส านกังานทะเบียนฯ เป็นคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ท่ีนัง่ และ 1 เคร่ืองส าหรับไวดู้กลอ้งวงจรปิด 
ผลการด าเนินงาน 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้ำหมำยท่ีเกดิขึน้จริง (Actual) 

1. จ านวนเคร่ืองท่ีสามารถใชง้านไดค้ิด
เป็นเปอร์เซ็นตจ์ากเคร่ืองท่ีมีอยูใ่น
หอ้งปฏิบติัการ 

1. 90% 1. 90% 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึการท างานการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการเพื่อการเรียนการสอนวิทยาเขตหวัหมาก      (Appendix-
C_comlab_A4) 

• เอกสารบันทึกการท างานการให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   
(Appendix-C_comlab_S , Appendix-C_comlab_S2 , Appendix-C_comlab_S3 , Appendix-C_comlab_S4 ) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 6.3 
3. ช่ืองาน:  งานตรวจสอบและใหบ้ริการเคร่ืองพิมพง์าน 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณน่ิมนวล วงษแ์กว้ 
 คุณเฉลิมศรี พยนตรั์กษ ์
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: ตรวจสอบและใหบ้ริการเคร่ืองพิมพง์าน ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. ตรวจสอบความพร้อมใชง้านของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในห้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน
จริง 

7.2. ใหค้  าปรึกษาแนะน า และความช่วยเหลือแก่อาจารย ์และนกัศึกษา ในการมาขอใชบ้ริการปร้ินงาน  
7.3. จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับปร้ินงานใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ เช่น กระดาษ A4, Max, กรรไกร, คตัเตอร์ 
7.4. ติดต่อบริษทั และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีปร้ินเตอร์ไม่พร้อมใชง้าน มาด าเนินการแกไ้ข 
สรุปงานตรวจสอบและใหบ้ริการเคร่ืองพิมพง์าน ประจ าปี 2561 

ล าดบั หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (1 ส.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) จ านวน 
1 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ A4 12 
2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 17 
3 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 10 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual) 

1. ระยะเวลาในการประสานงานเพื่อ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการ
ใหบ้ริการงานพิมพ ์

1.สามารถแจง้ปัญหาไปยงัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในระยะเวลา  15 นาที 

1.ใหบ้ริการไดภ้ายใน 15 นาที 

2. กรณีแจง้ไปยงับริษทัผูใ้ห้บริการ 2.ระหวา่งรอภายใน 1-2 วนั 2. ติดต่อประสานงานไปยัง
บริษทัผูใ้หบ้ริการภายใน 2 วนั 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึการบ ารุงรกัษา (Appendix-C , Appendix-C_LabPrint , หนา้ 1-2) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน: 6.4 
3. ช่ืองาน:  AU Account Services 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน:  คุณน่ิมนวล วงษแ์กว้   
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน: ใหบ้ริการ Reset Password AU Account  
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1. ใหค้  าแนะน าและการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชบ้ริการ AU Account                 
7.2. ติดต่อและด าเนินการ AU Account ส าหรับ อาจารยใ์หม่ นกัศึกษาใหม่ และเจา้หนา้ท่ีใหม่                 
7.3. ติดต่อและด าเนินการ AU Account ท่ีไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้ส าหรับ อาจารย ์นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี      
7.4. ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือการใชง้าน Au Account ในสมาร์ทโฟน ของนกัศึกษา           
7.5. ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือตามการร้องขอของผูม้าใชบ้ริการ ทางโทรศพัท ์และ Memo  
สรุปจ านวนผูข้อมาใชบ้ริการ และท าการจดบนัทึกลงสมุด  

ล าดบั หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 
จ านวนงาน จ านวนผูใ้ช ้

1 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ A4 410 410 
2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-2 182 1,681 
3 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ SCIT-6 206 1,994 

 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 
เป้าหมายท่ีจะให้บรรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เ ป้ า ห ม า ย ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง 
(Actual) 

1. สามารถใหบ้ริการ Reset Password ได ้ 1. 100%  1. 100% 
2 .  ส า ม า รถ ให้ บ ริ ก า ร ง า น  Create 

Account ไดค้รบถว้น 
1. ไม่เกิน  1 วนั 2. ไม่เกิน 1 วนั 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึการบ ารุงรกัษา (Appendix-C , Appendix-C_LabAccount , หนา้ 1-22) 

 

  

105



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการเทคโนโลยกีารศึกษา 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 7.1 
3. ช่ืองาน : งานบริการตรวจขอ้สอบ 
4. ผูรั้บผิดชอบงาน : คุณเดชา ชมจินดา 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด: มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  

6.1 เพื่อให้ผูข้อใชบ้ริการเขา้ใจขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองตรวจและวิเคราะห์ขอ้สอบ ไดอ้ย่างสะดวก    รวดเร็วและ
ถูกตอ้ง                         

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 รับเร่ืองและนดัหมายตามตารางเวลาท่ีก าหนด ท่ีขอใชบ้ริการเคร่ืองตรวจขอ้สอบ  
7.2 การอ่านขอ้มูลจากแบบทดสอบ การค านวณคะแนนและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
7.3 การอ่านและรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามส าหรับงานวิจยัต่างๆ 
7.4 การอ่านและรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามส าหรับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
สรุปจ านวน กระดาษค าตอบท่ีตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจขอ้สอบ OMR (Optical Mark Reader) ในปีการศึกษา 2561 

- คร้ังท่ี 1 ( มิ.ย.61 – พ.ย..61 )  -   จ านวนกระดาษค าตอบ    =    51087  Records 
- คร้ังท่ี 2 ( ธ.ค. 61 – พ.ค.62 )   -  จ านวนกระดาษค าตอบ    =    91928  Records 

   รวมจ านวนกระดาษค าตอบ ประจ าปีการศึกษา 2560   = 143015  Records  แยกเป็นความถ่ีไดด้งัน้ี 

Academic Year 2018 Total 

Classification Frequencey Record 

Course Evaluation 65 22759 

Statistical Analysis 132 16798 

Quiz 1 66 9218 

Quiz 2 79 8988 

Mid Term 247 47404 

Final 310 54646 

Total 899   
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ปัญหาอุปสรรค : เคร่ืองตรวจขอ้สอบมีเพียงเคร่ืองเดียว .ให้บริการงานทั้งมหาวิทยาลยั เม่ือเคร่ืองมีอาการเสียหรือ
ใชง้านไม่ได ้มีผลท าใหง้านมีความล่าชา้ในบางส่วน 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1.ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการตรวจ 
ขอ้สอบ 

1.  100% 1. 100%    

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• ตารางบนัทึกรับทราบเม่ือเสร็จส้ินการท างาน พร้อมลายเซนตผ์ูข้อใชบ้ริการ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกบริการเทคโนโลยกีารศึกษา 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน : 7.2 Ref. Routine Job No.: อา้งอิงงานเลขท่ี :7.1 
3. ช่ืองาน : การจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์HP LaserJet ทดแทน 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ : คุณเดชา ชมจินดา 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:   1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

1. ทดแทนเคร่ืองพิมพ ์HP LaserJet2014 ท่ีมีอายกุารใชง้านตั้งแต่ปี 2550  
2. ใชส้ าหรับพิมพร์ายงานผลคะแนน การประเมินค่าทางสถิติต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้สอบ และเก็บเป็นหลกัฐาน
เพื่อใชใ้นการอา้งอิงการประชุมและการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

3. เอกสารท่ีพิมพอ์อกมามีมาตรฐาน ตวัอกัษรมีความคมชดัสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ ์ไม่ตอ้งเสียเวลารอนาน 

7. ผลการด าเนินงาน 
7.1  การด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 

- คร้ังท่ี 1   (1 มิ.ย.61 - 30 พ.ย.61)   -   จ านวนพิมพ ์  = 1493   แผน่ 
- คร้ังท่ี 2   (1 ธ.ค. 61 - 31 พ.ค.62)  -   จ านวนพิมพ ์  = 1756  แผน่ 

                            รวมจ านวนพิมพป์ระจ าปีการศึกษา 2561     = 3249  แผ่น 
7.2 ปัญหาอุปสรรค ไม่มี 

8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. งานเสร็จตามก าหนดเวลาท่ีนดัไว ้ 1. ตรงต่อเวลาแก่ผูข้อรับบริการตาม
นดัหมาย 100 % 

1. 100% 

2. รายงานผลขอ้มูลไดท้นัทีชดัเจนและ
ไดม้าตรฐาน 

2. คุณภาพของเคร่ืองพิมพ ์มีการดูแล
รักษาสม ่าเสมอ 100 %   

2. 100% 

3. ผูข้อรับบริการมีความพอใจ 3. ผูรั้บบริการมีความมัน่ใจน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลและอุปกรณ์  สามารถ

3. 100% 
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ตรวจสอบยอ้นหลงัได ้และกลบัมา
ใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 100% 

        
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกโครงการพิเศษ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน:   8.1 
3. ช่ืองาน :    การอบรมพฒันาบุคลากร 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ :  คุณวนัเพญ็ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อพฒันาทกัษะดา้น IT ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ITS เพื่อใหมี้ทกัษะเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็น 
2. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังาน ITS มีความรู้ท่ีทนัสมยั เพื่อการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. ผลการด าเนินงาน 
ส านกังานฯ ไดด้ าเนินการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีเพื่อเขา้รับการอบรมสัมมนา ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1. การเขา้ร่วมอบรม สัมมนา ตามหนงัสือเชิญจากบริษทั องคก์ร ซ่ึงไม่มีค่าใชจ่้าย 

- ฝ่ายเลขาฯติดตาม บนัทึกขอ้ความหนงัสือเชิญจากบริษทั องคก์รท่ีแจง้เชิญเขา้ร่วมอบรม สัมมนา  
- ผูอ้  านวยการฯ อนุมติั และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมการอบรม สัมมนา 
- ฝ่ายเลขาฯด าเนินการเร่ืองการจองรถ ส าหรับเดินทางไปอบรม และจดัส่งแบบการขอใช้รถไปยงัส านกัรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร กรณีท่ีระยะเวลาการอบรมอยูใ่นระหวา่งเวลา 08.00-17.00 น. 

- ฝ่ายเลขาฯด าเนินการเร่ืองบันทึกการไม่รูดบัตรเข้าท างาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปอบรม และจัดส่งบันทึก
ขอ้ความไปยงัส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีท่ีระยะเวลาการอบรมอยู่นอกเหนือเวลา 08.00 -17.00 
น.   

- จดัเก็บเอกสารในระบบ eDocument และบนัทึกสถิติการเขา้ร่วมอบรม สัมมนา 
- จ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 38 คน ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสัมมนา จ านวน 14 คน 

แผนก 
จ านวน 
เจา้หนา้ท่ี 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม / สัมมนา 
1 ส.ค.61 - 31 ม.ค.62 1 ก.พ.62 - 30 มิ.ย.62 

ผูอ้  านวยการ 1 1 1 
เลขานุการ 1 0 0 
Network Engineer 3 0 2 
System Engineer 4 4 4 
Technical Support 12 2 3 
Computer Lab 5 2 0 
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DBA & Programmer 9 2 2 
Web Development 3 2 2 
รวม  38 13 14 

 
-  จ านวนเร่ืองการอบรมสัมมนาทั้งหมด 18 รายการ  

 
ระยะเวลาการอบรม / สัมมนา 

1 ส.ค.61 - 31 ม.ค.62 1 ก.พ.62 - 30 มิ.ย.62 
การอบรม / สัมมนา 9 9 

 
2. การจดัหาหลกัสูตรเพื่อจดัส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมอบรม ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย  

- เจา้หนา้ท่ีแต่ละแผนกจดัส่งหลกัสูตรท่ีตอ้งการเขา้อบรมสัมมนา 
- ผูอ้  านวยการฯ พิจารณาเพื่ออนุมติั และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมการอบรมสัมมนา 
- ฝ่ายเลขาจดัท างบประมาณโครงการและจดัส่งให้อธิการบดีพิจารณาผ่านทางส านักงานบริหารทรัพยากร

บุคคล 
- ฝ่ายเลขาฯติดตามโครงการฯ และประสานงานไปยงัเจา้หนา้ท่ีแผนกท่ีตอ้งการไปอบรมสัมมนา 
- ฝ่ายเลขาฯด าเนินการเร่ืองการจองรถ ส าหรับเดินทางไปอบรม และจดัส่งแบบการขอใชร้ถไปยงัส านกัรอง

อธิการบดีฝ่าย 
 บริหาร กรณีท่ีระยะเวลาการอบรมอยูใ่นระหวา่งเวลา 08.00-17.00 น. 
- ฝ่ายเลขาฯด าเนินการเร่ืองบันทึกการไม่รูดบตัรเข้าท างาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปอบรม และจัดส่งบนัทึก

ขอ้ความไปยงั 
 ส านกังานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีท่ีระยะเวลาการอบรมอยูน่อกเหนือเวลา 08.00-17.00 น.   
- จดัเก็บเอกสารในระบบ eDocument และบนัทึกสถิติการเขา้ร่วมอบรม สัมมนา 
- เจ้าหน้า ท่ี ท่ีได้ รับการเข้าอบรมสัมมนา จัดท า  Knowledge Management (KM) และ Upload ไว้ใน 

www.its.au.edu เพื่อ 
 แบ่งปันความรู้ 
- จ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 38 คน ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมสัมมนา จ านวน 2 คน 

แผนก 
จ ำนวน 
เจ้ำหน้ำที่ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ 

1 ส.ค.61 - 31 ม.ค.62 1 ก.พ.62 - 30 มิ.ย.62 
ผูอ้  านวยการ 1 0 - 
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เลขานุการ 1 0 - 
Network Engineer 3 0 - 
System Engineer 4 2 - 
Technical Support 12 0 - 
Computer Lab 5 0 - 
DBA & Programmer 9 0 - 
Web Development 3 0 - 
รวม  38 2 - 

 
- จ านวนเร่ืองการอบรมสัมมนาทั้งหมด 1 รายการ 

 
ระยะเวลำกำรอบรม / สัมมนำ 

1 ส.ค.61 - 31 ม.ค.62 1 ก.พ.62 - 30 มิ.ย.62 
การอบรม / สัมมนา 1 - 

 
7.1 ปัญหาอุปสรรค – ไม่มี 

 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. จ านวนของเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรม
ดว้ยหลกัสูตร IT มาตรฐาน 

1. จ านวน 8 คนต่อปี 1. 2 คน 

 
       ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ 
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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•  บนัทึกขอ้ความเขา้ (Appendix-A , AR2018-Job1-2 เอกสารอา้งอิง_10.2 Memmo-in) 
•  บนัทึกขอ้ความออก (Appendix-A, AR2018-Job เอกสารอา้งอิง10.5 Memmo-out) 
•  เอกสารการจองรถ  (Appendix-A, AR2018-Job1-2 เอกสารอา้งอิง_10.9 แบบฟอร์มการจองรถ) 
•  บนัทึกการเขา้ร่วมอบรมสัมมนา  (Appendix-A,  AR2018-Pro8-1 เอกสารอา้งอิง_10.4 สถิติการการเขา้ร่วม

อบรม ปีการศึกษา2561_สรุป_1 Aug2018to30 Jun2019) 
• เอกสารอางอิงการอบรมสัมนา (Appendix-A, AR2018Pro8-1 เอกสารอา้งอิง๘10.1_10.2) 
•  Knowledge Management ใน www.its.au.edu  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ - ฝ่ายบริการเทคโนโลย ีแผนกโครงการพิเศษ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน :  8.2 
3. ช่ือโครงการ :  การอบรมความรู้ดา้น IT ใหแ้ก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ : คุณวนัเพญ็ ชาญไพโรจน์ 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ :  

6.1 เพื่อเพิ่มทกัษะดา้นการพฒันา Information System ใหแ้ก่ผูใ้ช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาโปรแกรม 
6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพฒันาโปรแกรม Information System   
6.3 เพื่อพฒันาทกัษะดา้น IT ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั  

7. ผลการด าเนินโครงการ 
ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจัดอบรมความรู้ด้าน IT ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลยัแบ่ง
ออกเป็น 5 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. การจดัอบรมการใช ้MS Office 365 

2. การจดัอบรมการใชร้ะบบ LMS (Learning  Management System) 

3. การจดัอบรมการใช ้Google Apps  

4. การอบรมการใชง้าน Docker เบ้ืองตน้ 

โดยมีรายละเอียดการจดัอบรมของแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 
1. กำรจัดอบรมกำรใช้ MS Office 365 โดยส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกบับริษทัเอสวีโอเอ 

จ ากัด (มหาชน) (SVOA) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใชังาน Microsoft Office 365 for Education โดยจัด
อบรมในหวัขอ้ 1.Microsoft Flow 2. Microsoft Team 3. Microsoft Staff Hub 4. Microsoft Office Note และ 
5. Microsoft Stream ในวนัท่ี 28-29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
หอ้ง A42 วิทยาเขตหวัหมาก 

     ขั้นตอนกระบวนกำรจัดอบรม มีดังนี้ 
1. จดัท าบนัทึกขอ้ความออกเชิญหน่วยงานต่างๆ เขา้ร่วมอบรม  
2. สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ใหบุ้คคลท่ีสนใจเขา้ลงทะเบียนออนไลน์ 
3. จดัเตรียมความพร้อมสถานท่ีอบรม และสร้างแบบฟอร์มประเมินผลการจดัอบรมออนไลน์ 
4. สรุปผลประเมินการจดัอบรม
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ล ำดับ หัวข้ออบรม วิทยำกร วันท่ี 

 
 

สถำนท่ี หน่วยงำนท่ีเข้ำอบรม จ ำนวน
ผู้เข้ำ
อบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 -การจดัอบรมการ
ใช ้MS Office 
365 

คุณอภิชาติ ค าปลิว  
วิทยากรจากบริษทั
เอสวีโอเอ จ ากดั 
(มหาชน) (SVOA) 

28-29 ส.ค. 61 
(09:00-16:30) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ตึก A 
ชั้น 4 วิทยาเขต
หวัหมาก 

- CA 
- Arts 
- Biotechnology 
- Finance Office  
- Graduate Studies 
- OHRM 
- ITS 
- Registrar Offices 
- Office of VP of 

Administrative 
Affairs 

- Students Affairs 
- OPPQA 
- Office of VP of 

Academic Affairs 

29 1.คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 
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2. กำรจัดอบรมกำรใช้ระบบ LMS (Learning  Management System) เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและลดการ 

พิมพมเ์อกสาร Course outline / เอกสารการสอน และเพิ่มช่องทางการสร้างกิจกรรมออนไลน์ เช่น Assignment 
หรือ Quiz Online โดยการจดัอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1. การจดัอบรมตามค าร้องขอของอาจารยค์ณะนิติศาสตร์   
2. การจดัอบรมท่ีทางส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกนั ภาคสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
เพื่อการจดัการ คณะบริหารและเศรษฐศาสตร์ จดัอบรมการใชร้ะบบ LMS ให้กบัอาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
และ เศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ IELE รวมจ านวน 4 คร้ัง 

 
ขั้นตอนกระบวนกำรจัดอบรม มีดังนี ้

1. ท าบนัทึกขอ้ความออกเพื่อส ารวจการเขา้ร่วมอบรม หรือ รับบนัทึกขอ้ความเขา้ตามค าร้องขอของอาจารย ์ 
2. สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ใหอ้าจารยท่ี์สนใจเขา้อบรมมาลงทะเบียน 
3. จดัเตรียมความพร้อมสถานท่ีอบรม เอกสารประกอบการอบรม และสร้างแบบฟอร์มประเมินผลการจัด

อบรมออนไลน ์
4. จดัอบรมใหก้บัอาจารย ์หลงัจากจบการอบรมแลว้ ใหอ้าจารยท์ าการประเมินผลการจดัอบรมในแบบฟอร์ม

ออนไลน ์
5. สรุปผลประเมินการจดัอบรม 
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ล ำดับ หัวข้ออบรม วิทยำกร วันท่ี สถำนท่ี 
หน่วยงำนท่ีเข้ำ

อบรม 
จ ำนวนผู้
เข้ำอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2 -ก า ร ใช้ ร ะบบ  LMS 
(Learning 
Management System) 

-Google Drive 
-Google Docs 
-Google Forms 

คุณจนัทนา ตั้งทรงวุฒิ 
วิศวกรระบบ 

18 ก.ย. 61 
(09:00-
16:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ตึก A 
ชั้น 4 วิทยาเขต
หวัหมาก 

School of Law 16 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

3 การใช้ ระบบ  LMS-
MSME (Learning 
Management System) 
 

ผศ.ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
หวัหนา้ภาคสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศธุรกิจเพื่อการ
จดัการ คณะบริหารและ
เศรษฐศาสตร์ 

22 ก.ย. 61 
(09:00-
12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชั้น 5 วิทยา
เขตสุวรรณภูมิ 

MSME 
 

10 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
 

4 ก า ร ใ ช้ ร ะ บบ  LMS 
(Learning 
Management System) 
– Introduction to LMS 
 

ผศ.ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
หวัหนา้ภาคสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศธุรกิจเพื่อการ
จดัการ คณะบริหารและ
เศรษฐศาสตร์ 

12 ต.ค. 61 
(09:00-
12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชั้น 5 วิทยา
เขตสุวรรณภูมิ 

School of Arts 
and IELE  

7 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
 

5 ก า ร ใ ช้ ร ะ บบ  LMS 
(Learning 

ผศ.ดร. วสะ บูรพาเดชะ 19 ต.ค. 61 
(09:00-
12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 

School of Arts 
and IELE  

7 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
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Management System) 
– Learning Activities 
 

หวัหนา้ภาคสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศธุรกิจเพื่อการ
จดัการ 
คณะบริหารและ
เศรษฐศาสตร์ 

SCIT ชั้น 5 วิทยา
เขตสุวรรณภูมิ 
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3. กำรจัดอบรมกำรใช้ Google Apps เช่น Google Drive (การเก็บไฟลเ์อกสารบนระบบคลาวด์ เพื่อแชร์ไฟลเ์อกสาร
ร่วมกนั) Google Docs (การสร้างเอกสารออนไลน์) การส่งจดหมายเวียน (Mail Merge) และ Google Forms (การ
ท าแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์)  รวมจ านวนการจดัอบรมทั้งหมด 7 คร้ัง แยกตามส านกังาน
เพื่อจดัอบรมหวัขอ้ท่ีแต่ละส านกังานตอ้งการเรียนรู้แลว้สามารถน าไปใชง้านจริง  
 
วัตถุประสงค์กำรจัดอบรม 

1. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
2. ลดการใชก้ระดาษตามนโยบายของมหาวิทยาลยั เช่น การแจกแบบสอบถาม 
3. ลดขั้นตอนการท างานและท าใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งมากขึ้น เช่น ไม่ตอ้งคียข์อ้มูลแบบสอบถาม เพราะ ผูใ้ช้

เป็นผูพ้ิมพผ์า่นแบบสอบถามออนไลน์  
4. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกนัไดถึ้งแมอ้ยูต่่างวิทยาเขต  

 
         ขั้นตอนกระบวนกำรจัดอบรม มีดังนี ้

1. ท าบนัทึกขอ้ความออกเพื่อส ารวจผูส้นใจเขา้ร่วมอบรม โดยผา่นการลงทะเบียนออนไลน์ 
2. โทรศพัทส์อบถามกบัผูป้ระสานงานของแต่ละส านักงาน เก่ียวกบังานท่ีท าเพื่อน ามาวิเคราะห์ท่ีจะเลือกใช้ 

Google Apps ใดให้เหมาะสมกบังานนั้น และจึงน ามาวางแผนจดัอบรม โดยให้แต่ละส านกังานส่งไฟลง์าน
ตวัอยา่ง เช่น แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ ทางส านกัฯ ITS จะน ามาใชเ้ป็นตวัอย่างใน
การอบรม เพื่อหลงัจากอบรมแลว้ ส านกังานท่ีเขา้อบรมสามารถน ากลบัไปใชก้บังานไดจ้ริง  

3. จดัเตรียมความพร้อมสถานท่ีอบรม เอกสารประกอบการอบรม และท าแบบฟอร์มประเมินผลการจดัอบรม 
4. สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์และ QR code ของแต่ละบุคคล 
5. Scan QR code เช็คช่ือผูเ้ขา้อบรมแทนการเซ็นตช่ื์อในกระดาษ  
6. จดัอบรมให้กบัส านักงานต่างๆ หลงัจากจบการอบรมแลว้ ให้เจา้หน้าท่ีท าการประเมินผลการจดัอบรมใน

แบบสอบถามออนไลน์ 
7. สรุปผลประเมินการจดัอบรม 
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ในการจดัอบรมการใช้ Google Apps ทางส านักงานฯ ได้มีการปรับเปล่ียนกระบวนการจดัอบรมเพื่อลดการใช้
กระดาษ จากการอบรมทั้งหมด 7 คร้ัง สามารถลดการใชก้ระดาษไดร้วมจ านวนทั้งส้ิน 4,420 แผน่ โดยมีวิธีการท าดงัน้ี 

1. สร้าง QR code ของแต่ละผูเ้ขา้อบรมเพื่อน ามาใชเ้ช็คช่ือผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์แทนการเซ็นตช่ื์อ
ในกระดาษ  

2. สร้างคู่มืออิเลค็ทรอนิก (E- Manual)   
3. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ประเมินผลการจดัอบรม แทนการแจกกระดาษแบบสอบถาม 

ล ำดับ เอกสำร จ ำนวนหน้ำ / 
ชุด 

จ ำนวน 
ผู้เข้ำอบรม 

รวมจ ำ นวน
กระดำษท่ีลด 

1 ใบเซ็นช่ือลงทะเบียนก่อนเขา้อบรม 1 7 (กลุ่ม) 7 
2 คู่มือการใช ้LMS 43 16 688 
2 คู่มือการใช ้Google Drive 16 41 656 
3 คู่มือการใช ้Google Docs 18 41 738 
4 คู่มือการใช ้Google Forms 53 41 2173 
5 คู่มือการใช ้Mail Merge 9 13 117 
6 แบบสอบถามประเมินผลการจัด

อบรม 
1 41 41 
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ล ำดับ หัวข้ออบรม วิทยำกร วันท่ี สถำนท่ี 
หน่วยงำนท่ีเข้ำ

อบรม 
จ ำนวนผู้
เข้ำอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

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

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
วิศวกรระบบ 

24 ต.ค. 61 
(09:00-12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชั้น 2 วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ 

Vincent Mary 
School of Science 
and Technology 

6 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

7 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Form 

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
วิศวกรระบบ 

25 ต.ค. 61 
(09:00-12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ตึก A 
ชั้น 4 วิทยาเขต
หวัหมาก 

Library 4 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

8 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Form 
- Mail Merge 

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
วิศวกรระบบ 

25 ต.ค. 61 
(13:30-17:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ ตึก A 
ชั้น 4 วิทยาเขต
หวัหมาก 

Graduate School 7 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

9 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Form 

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
วิศวกรระบบ 

25 ต.ค. 61 
(09:00-12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชั้น 2 วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ 

Library 5 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

10 LMS 
Google Apps :  

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 

29 ต.ค. 61 
(09:00-12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 

Monfort Del 
Rosario School of 

6 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
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- Google Drive  
- Google Document   
- Google Form 

วิศวกรระบบ SCIT ชั้น 2 วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ 

Architecture and 
Design 

2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

11 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Form 

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
วิศวกรระบบ 

30 ต.ค. 61 
(09:00-12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชั้น 2 วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ 

Albert Laurence of 
Communication 
Arts and 
Economics 

7 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 

12 Google Apps :  
- Google Drive  
- Google Document   
- Google Form 
- Mail Merge 

คุณจนัทนา ตั้งทรง
วุฒิ 
วิศวกรระบบ 

31 ต.ค. 61 
(09:00-12:00) 

หอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 
SCIT ชั้น 2 วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ 

Office of 
Inventory 
Management 

6 1.คุณจันทนา ตั้ งทรง
วุฒิ 
2.คุณจิตรี ปานศรี 
3.คุณนุสรา ดวงบ ารุง 
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4. กำรอบรมกำรใช้งำน Docker เบื้องต้น 

วัตถุประสงค์กำรอบรม 

  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กบัเจา้หน้าท่ีของส านักงาน ITS ท่ีมีความสนใจ ไดศึ้กษาหาความรู้ใหม่ เพื่อ
น ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เน่ืองจากปัจจุบันเว็บไซต์ท่ีใช้งานอยู่ในระบบของ
มหาวิทยาลยัพฒันาขึ้นมาจากเวอร์ชนัท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเวอร์ชนัของ software มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และส านักงานฯ ไม่สามารถท าการปรับปรุงเคร่ือง server เพื่อรองรับ software ท่ีพฒันาไปได้
เน่ืองจากยงัคงตอ้งให้บริการระบบท่ีพฒันาไวก่้อนหนา้แลว้ และพบความล าบากในการยา้ยระบบท่ีพฒันา
มาก่อนและมีขอ้มูลปริมาณมากไปสู่เวอร์ชนัท่ีใหม่กวา่อยูเ่สมอๆได ้

Software ท่ีช่ือว่า Docker นั้นสามารถน ามาประยุกตใ์ชง้านเพื่อแกปั้ญหาน้ีได ้จากการศึกษาเบ้ืองตน้
พบวา่ Docker ท างานเป็นระบบเสมือนท่ีแยกต่างหากบนเคร่ือง server ท าใหส้ามารถรัน software ท่ีตอ้งการ 
environment ของระบบท่ีแตกต่างกนับน server จริงเคร่ืองเดียวได ้จึงมีความเห็นว่า การใช้ Docker น่าจะ
ช่วยใหก้ารใหบ้ริการดา้นเวบ็ไซตแ์ละบริการอ่ืนๆบนเคร่ืองแม่ข่ายสามารถพฒันาปรับปรุงไดง้่ายขึ้นและใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถใช้ระบบท่ีมีอยู่เดิมไปพร้อมกนัได ้ฝ่ายวิศวกรรมระบบ จึงมีความเห็นว่าการเขา้
อบรมการใชแ้ละการบริหาร Docker จะสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลยัต่อไป 

 

ขั้นตอนกระบวนกำรจัดอบรม มีดังนี้ 
1. แจง้ประชาสัมพนัธ์การจดัอบรมในระบบ eDocument  
2. จดัเตรียมความพร้อมสถานท่ีอบรม เอกสารประกอบการอบรม และท าแบบฟอร์มประเมินผลการ

จดัอบรม 
3. สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ 
4. จดัอบรม หลงัจากจบการอบรมแลว้ ให้เจา้หนา้ท่ีท าการประเมินผลการจดัอบรมในแบบสอบถาม

ออนไลน์ 
5. สรุปผลประเมินการจดัอบรม
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7.2 ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี 
8. การวดัความส าเร็จของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual) 

1 ) อตัราส่วนของเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับ
การอบรม 

1 )  > 40% ของจ านวนท่ีลงทะเบียน 1 ) อบรม MS Office 365  (28-
29/08/61) > 40% 
2 ) อบรม LMS (18/09/61) > 40% 
3) อบรม LMS (22/09/61) > 40% 
4 ) อบรม LMS (12/10/61) > 40% 
5) อบรม LMS (19/10/61) > 40% 
6) อบรม Google Apps (24/10/61) 
> 40% 
7) อบรม Google Apps (25/10/61,  
    09:00-12:00) > 40% 
8) อบรม Google Apps (25/10/61,  
    13:30-17:00) > 40% 
9) อบรม Google Apps (26/10/61) 
> 40% 
10) อบรม Google Apps 
(29/10/61) > 40% 
11) อบรม Google Apps 
(30/10/61) > 40% 
12) อบรม Google Apps 
(31/10/61) > 40% 

2 ) คะแนนความพึงพอใจต่อการ
จดัการอบรม 

2 )  ≥ 3.51 1 ) อบรม MS Office 365  (28-
29/08/61) =4.04 
2 ) อบรม LMS (18/09/61) =4.36 
3) อบรม LMS (22/09/61) =4.5 
4 ) อบรม LMS (12/10/61) =5 
5) อบรม LMS (19/10/61) =4.86 
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6) อบรม Google Apps (24/10/61) 
=4.67  
7) อบรม Google Apps (25/10/61,  
    09:00-12:00) = 4.75 
8) อบรม Google Apps (25/10/61,  
    13:30-17:00) = 5 
9) อบรม Google Apps 
(26/10/61)= 5 
10) อบรม Google Apps 
(29/10/61) =4.83 
11) อบรม Google Apps 
(30/10/61) =4.71 
12) อบรม Google Apps 
(31/10/61) =4.67 

3 ) บุ คล ากร ท่ี ได้ รับการอบรม 
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้  
ประโยชน์ในการปฏิบติังานได ้

3) คะแนนประเมินประโยชน์ของ
การอบรมมีความสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนการท างานของท่าน≥ 
3.51 

1 ) อบรม MS Office 365  (28-
29/08/61) =3.86 
2) อบรม LMS (18/09/61) =4.45 
3) อบรม LMS (22/09/61) =4.6 
4) อบรม LMS (12/10/61) =4.71 
5) อบรม LMS (19/10/61) =4.71 
6) อบรม Google Apps (24/10/61) 
= 4.67 
7) อบรม Google Apps (25/10/61,  
    09:00-12:00) = 4.75 
8) อบรม Google Apps (25/10/61,  
    13:30-17:00) = 5 
9) อบรม Google Apps 
(26/10/61)= 5 
10) อบรม Google Apps 
(29/10/61) =4.5 
11) อบรม Google Apps 
(30/10/61) =4.43 
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12) อบรม Google Apps 
(31/10/61) =4.67 

 
  ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย  
   ส าเร็จ  
   ไม่ส าเร็จ  
   อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 
 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• บนัทึกขอ้ความออกเรียนเชิญบุคลกรท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรมการใช ้MS office 365   อบรม (Appendix-A,  

AR2018-Pro8-2 เอกสารอา้งอิง)  
•  
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• บนัทึกขอ้ความออกเรียนเชิญอาจารยท่ี์สนใจเขา้ร่วมอบรมการใช ้LMS   อบรม (Appendix-A,  AR2018-
Pro8-2 เอกสารอา้งอิง)  

• เอกสารคู่มือการอบกรมการใช ้Google App อบรม (Appendix-A,  AR2018-Pro8-2 เอกสารอา้งอิง, หนา้ 
1- 98)  

• บนัทึกขอ้ความเขา้เร่ืองขอความอนุเคราะห์จดัเจา้หน้าท่ีอบรมให้ความรู้แก่อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของ
คณะนิติศาสตร์  

• แบบฟอร์มเซ็นช่ือเขา้อบรมการใชร้ะบบ LMS  
• สรุปผลแบบสอบถามประเ มินความพึงพอใจในการจัดอบรม  (Appendix-A,  AR2018-Pro8-2 

เอกสารอา้งอิง)  
• เอกสารประกอบการจดัอบรม Docker เบ้ืองตน้  (Appendix-A , AR2018-Pro8-2 เอกสารอา้งอิง_10, หนา้ 

112 - 125) 
• ภาพถ่ายการจดัอบรม  (Appendix-A , AR2018-Pro8-2 เอกสารอา้งอิง_10 , หนา้  126 – 137) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต ์
2. ล าดบัเลขท่ีงาน :  9.1 
3. ช่ืองาน :   ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโปรแกรมประยกุต ์
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :   คุณอชิรญา งามสอาด 
  คุณพิสมยั แสนไชย 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด :  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถุประสงคข์องงาน :  

6.1. เพื่อใหก้ารสนบัสนุนความตอ้งการใหม่ ๆ ในการใชโ้ปรแกรมประยกุตท่ี์มีอยูแ่ลว้ โดยการพฒันาเพิ่มเติม 
หรือท าการปรุบปรุงโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล คุณสมบติั รวมถึงการแกไ้ข
เพื่อใหส้ามารถใชก้บัระบบปฏิบติัการท่ีใหม่ขึ้น โดยไม่ติดขอ้จ ากดัทางเทคโนโลย ี 

7. ผลการด าเนินงาน 
  

คณะ / ส ำนัก จ ำนวนระบบสำรสนเทศ 
Center for Excellence 2 
Institute for English Language Education 1 
Martin de Tours School of Management and Economics 2 
Faculty of Nursing Science 2 
Office of Human Resources Management 3 
Office of Information Technology Services 3 
Office of the University Registrar 124 
Office of the Vice President for Administrative Affairs 5 
Office of Vice President  for Student Affairs 7 
Institute for Research and Academic Services 4 
Assumption University Alumni Association 1 
Office Of Information Technology Services 2 

Total 156 
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8. การวดัความส าเร็จของงาน 
Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. โปรแกรมมีการประมวลผลได้
ถูกตอ้งตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

1. มีความถูกตอ้ง > 90% 1. มีความถูกตอ้ง 
> 90% 

2. ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ท างานของหน่วยงาน 

2. สามารถลดระยะเวลาท่ีใชก้ารท างาน
ได ้> 30 % 

2. สามารถลด
ระยะเวลาท่ีใชก้าร
ท างานได ้> 70 % 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ   
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึขอ้มลู application  (Appendix-D , AR_Jobdev2018) 

• เอกสารสรุปจ านวนฟอรม์ application ที่มีการปรบัปรุงแกไ้ข (Appendix-D, Sum_Job2018) 

• เอกสารบนัทกึขอ้ความ และ User Requistion (Appendix-D,หนา้ 1-34) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ 
2. ล าดบัเลขท่ีงาน :  9.2   
3. ช่ืองาน :    ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสารสนเทศองคก์ร  
4. ผูรั้บผิดชอบงาน :  คุณอชิรญา งามสอาด 

คุณพิสมยั แสนไชย 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด :  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562   
6. วัตถุประสงคข์องงาน :   เพื่อที่จะสามารรถน าขอ้มูลที่ไดจ้ากระบบสารสนเทศ มาใชป้ระกอบในการ จัดท า

รายงาน การสรุปผลด าเนินงาน และวางแผนกลยุทธ ์ของมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วย

ลด ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลู  และสามารถจดัท าขอ้มลูเป็นรูปแบบรายงานทัง้ในลกัษณะของเอกสาร 

หรือไฟลข์อ้มลูเพื่อน าไปประมวลผลต่อได ้  

7. ผลการด าเนินงาน 

8. การวดัความส าเรจ็ของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. สารสนเทศท่ีไดต้รงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

1. ความถูกตอ้งของขอ้มูล 1. มีความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลและสามารถ
ท าการตรวจสอบได ้

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ   
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึขอ้มลู application  (Appendix-D , AR_Jobdev2018) 

• เอกสารสรุปจ านวนฟอรม์ application ที่มีการปรบัปรุงแกไ้ข (Appendix-D, Sum_Job2018) 

• เอกสารบนัทกึขอ้ความ และ User Requistion (Appendix-D,หนา้ 1-34) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

1. ส ำนกังำนบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ – ฝ่ำยพฒันำระบบสำรสนเทศ แผนกพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
2. ล ำดบัเลขท่ีโครงกำร:  9.3 Ref. Routine Job No.:  อำ้งอิงงำนเลขท่ี: 9.1, 9.2   
3. ช่ือโครงกำร:            พฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประมวลผลโครงกำรพฒันำตำมแผนกลยุทธ์ ฝ่ำย 

กิจกำรนกัศึกษำ   
4. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร: คุณกำนตสิ์นี นุ่นขำว  
5. ระยะเวลำเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหำคม 2561 – 31 กรกฎำคม 2562 
6 หลกักำรและเหตุผล: 

เน่ืองดว้ยส ำนกัรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลกิจกรรมโครงกำร ต่ำง ๆ ท่ี
ด ำเนินกำรจดัขึ้นให้แก่นกัศึกษำ เพื่อใชใ้นงำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ดงันั้นทำงฝ่ำยส ำนกัรองอธิบำย
บดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ จึงขอควำมร่วมมือมำยงัส ำนักงำนฯ ในกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบจัดเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำว ซ่ึงขอ้มูลของ งำน โครงกำร และโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์  ท่ีผ่ำนกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรงบฯ จะมีกำรบนัทึกและจดัเก็บดชันีช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน ท่ีจ ำเป็นต่อกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ เขำ้สู่ระบบ เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำรำยงำนและรวบรวมขอ้มูล ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว  

7. วตัถุประสงคโ์ครงกำร :   
7.1 เพื่อจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ สำมำรถน ำมำใชใ้นกำร วิเครำะห์และประมวลผลในงำนประกนัคุณภำพ

กำรศึกษำ  
7.2 เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในกำรพฒันำ และกำรส่งเสริมกิจกรรมดำ้นต่ำง ๆ ใหแ้ก่นกัศึกษำ  

10. ผลการด าเนินงาน 
มีการจดัท าและด าเนินงานไปไดบ้างส่วน  

11. การวดัความส าเรจ็ของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. มีขอ้มูลท่ีพร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ของส านกัรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

1. 100 % 1. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ   
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

12. เอกสารประกอบการด าเนินงาน  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต ์
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:  9.4 Ref. Routine Job No.:  อา้งอิงงานเลขท่ี: 9.1, 9.2 
3. ช่ือโครงการ:              พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการขอ้มูลดา้นอาชีพและจดัหางานใหแ้ก่

นกัศึกษา  
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณปวุฒิ นวกิจโกศล 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. หลกัการและเหตผุล: 

6.1. เน่ืองดว้ยศูนยส์นเทศและแนะแนวอาชีพ ส านกัรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา มีภาระหนา้ท่ีหลกัใน
การจดัหางานและพฒันานกัศึกษาในดา้นอาชีพ ศูนยส์นเทศและแนะแนวอาชีพ จึงเห็นสมควรท่ีจะพฒันา
ระบบขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการเช่ือมต่อความตอ้งการบุคลากรในการเขา้ร่วมงานกบับริษทั อีกทั้งยงั
เป็นการเพิ่มโอกาสในการไดง้านใหก้บันกัศึกษา  โดยศูนยส์นเทศและแนะแนวอาชีพ ไดข้อความร่วมมือ
มายงัส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการพฒันาระบบการจดัหางานดงักล่าว   

7. วตัถปุระสงคโ์ครงการ :   

7.1. เพื่อเป็นช่องทางในการจดัหางานใหแ้ก่นกัศึกษา  
7.2. เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลดา้นอาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา  

8. การวดัความส าเรจ็ของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. ระบบท่ีพฒันาตรงตามท่ีร้องขอ 1. 100 % 1. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 

 
ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคุณภาพไดภ้ายในระยะเวลท่ีก าหนด 
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:  9.5 
3. ช่ือโครงการ:  การพฒันาระบบสารสนเทศของส านกังาน ITS (Project and Job Management 

System) 
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
8. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน:  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการด าเนินงาน

ภายใน 

9. เปา้ประสงค:์    เปา้ประสงค ์1.2 ส านกังานฯมีการบรหิารจดัการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  

10. ยทุธวิธี:    กลยทุธ ์1.2 การพฒันาระบบรหิารงานภายใน 

11. หลกัการและเหตผุล: 

11.1. ปัจจุบนัส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดด้ าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการปฏิบติังานของบุคลากร
ในทุกแผนก เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ส าหรับการจดัท าสรุป และอา้งอิงการจดัท ารายงานประจ า ปี แต่การ
จดัเก็บขอ้มูลของบุคลากรในแต่ละแผนกยงัมีความหลากหลายรูปแบบ จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบ
การบนัทึกขอ้มูล เพื่อสามารถน ามาติดตามการด าเนินงานและการบริหารงานภายในส านกังานฯ 

12. วตัถปุระสงคโ์ครงการ:   

12.1. เพื่อพฒันาระบบบริหารและติดตามการด าเนินงานเพื่อการบริหารงานภายในส านกังาน ITS 
13. การวดัความส าเรจ็ของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. จ านวนระบบท่ีพฒันาเพื่อรองรับ

การท างานของแผนก  ภายใน

ส านกังาน 

1. ระบบท่ีพฒันาใหแ้ก่ 3 แผนก ใน
ส านกั คือ แผนกบริการ  ผูใ้ช ้ แผนก
พฒันาโปรแกรมประยกุต ์แผนกพฒันา
เวบ็ไซค ์

1. ระบบท่ีพฒันาใหแ้ก่ 
แผนก ในส านกั 
คือ แผนกบริการ  ผูใ้ช ้  
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ   
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

14. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารบนัทกึขอ้มลู application  (Appendix-D , AR_Jobdev2018) 
• เอกสารสรุปจ านวนฟอรม์ application ที่มีการปรบัปรุงแกไ้ข (Appendix-D, Sum_Job2018) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาโปรแกรมประยกุต์ 
2. ล าดบัเลขท่ีโครงการ:  9.6 
3. ช่ือโครงการ:              การพฒันา Inventory Management System  
4. ผูรั้บผิดชอบโครงการ: คุณอชิรญา งามสอาด 
5. ระยะเวลาเร่ิมตน้-ส้ินสุด:  1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 
6. ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน: ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การบรกิารพฒันาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซตท์ี่มีประสิทธิภาพ 

7. เปา้ประสงค:์   เปา้ประสงค ์4.1 พฒันาแอพพลิเคชั่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ยทุธวิธี:  กลยทุธ ์4.1 การพฒันาผูใ้ชใ้หเ้ขา้ใจการพฒันาระบบสารสนเทศ 

9. หลกัการและเหตผุล: 

9.1. ปัจจุบนัส านกังานบริการเทคโนโลสารสนเทศ แผนกบริการผูใ้ช ้ไดเ้ร่ิมน าระบบ Inventory Management 
มาใช้งาน เพื่อบนัทึกขอ้มูลการเบิก – จ่ายอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ Spare Part 
และอ่ืนๆ เพื่อบริหารจดัการจ านวนการเบิก – จ่ายอุปกรณ์ต่างๆ และน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการจดัท าสรุป 
และอา้งอิงการจดัท ารายงานประจ าปี และวางแผนการจดัท างบประมาณโครงการ และยงัคงพฒันาระบบ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีทางส านกังาน ITS ไดรั้บแจง้
จากส านักงานบริหารพสัดุว่ามีความจ าเป็นต้องบันทึกข้อมูลการเบิก – จ่ายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ Spare Part และอ่ืนๆ เพื่อบริหารจดัการจ านวนการเบิก – จ่ายอุปกรณ์ต่างๆ และ
น าขอ้มูลไปใช้ส าหรับการจดัท าสรุปเช่นกนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบ Inventory Management 
เพื่อใหส้ามารถน ามาติดตามการเบิก – จ่ายอุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลยัได ้

10. วตัถปุระสงคโ์ครงการ :  

10.1. เพื่อพฒันาระบบ Inventory Management ส าหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เบิกจ่าย และ อ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

11. การวดัความส าเรจ็ของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 

Target to be achieved for Achievement 
Indicators 

เป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุถึงตวับ่งช้ี
ความส าเร็จ 

เป้าหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) 

1. ร้อยละของความส าเร็จในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ   การบริหารงาน
ภายใน 

1. 60 % 
 

1. 60 % 
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ผลการวดัความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย 
  ส าเร็จ   
  ไม่ส าเร็จ  
  อยูใ่นระหวา่งการด าเนินงาน 

12. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึขอ้มลู application  (Appendix-D , AR_Jobdev2018) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1. ส านกังานบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาเว็บไซต ์
2. ล าดบัเลขที่งาน: 10.1 
3. ชื่องาน:  งานบรกิารดแูลในการพฒันาเว็บไซต ์ 
4. ผูร้บัผิดชอบงาน: คณุจิตรี ปานศรี 
5. ระยะเวลาเริ่มตน้-สิน้สดุ:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
6. วตัถปุระสงคข์องงาน: 

6.1. ปรบัปรุงคณุภาพของเว็บไซตอ์ย่างสม ่าเสมอ 
6.2. ปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 
6.3. รกัษาความพงึพอใจของผูใ้ช ้

7. ผลการด าเนินงาน 

ล าดบัที่ รายชื่อเว็บไซตแ์ละงาน 
1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถนุายน 2562 

จ านวนหนา้ / ไฟล ์/ Link จ านวนครัง้ 

1 home.au.edu 207 57 

2 http://div4.metro.police.go.th/ 131 42 

3 https://jscm.au.edu/index.php/jscm 27 7 

4 www.admin.au.edu 4 2 

5 www.arts.au.edu (หนา้เก่า) 51 18 

6 www.assumptionjournal.au.edu 107 18 

7 www.au.edu 5044 453 

8 www.aumarketing.au.edu 118 11 

9 www.au-savings.au.edu 14 12 

10 www.biotech.au.edu 8 2 

11 www.cop-coffee.net 70 24 

12 www.counseling.au.edu 77 33 

13 www.education.au.edu 19 8 

14 www.elt.au.edu 5 5 

15 www.fin.au.edu 17 2 

16 www.graduation.au.edu 43 14 
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17 www.huamarkpolice.au.edu 125 48 

18 www.humansciences.au.edu 7 6 

19 www.iele.au.edu 18 5 

20 www.iras.au.edu 167 14 

21 www.its.au.edu 10 2 

22 www.latphrao.metro.police.go.th 123 42 

23 www.library.au.edu 14 9 

24 www.msfe.au.edu 10 3 

25 www.msme.au.edu 2 2 

26 www.nurse.au.edu 10 4 

27 www.ofm.au.edu 6 2 

28 www.ohrm.au.edu 101 44 

29 www.oia.au.edu 41 4 

30 www.oppqa.au.edu 2 1 

31 www.scm.au.edu 10 5 

32 
http://its-
2.au.edu/programstudy/lateexam 37 9 

33 www.marketing.au.edu 1 1 

34 www.philo-religion.au.edu 8 2 

35 www.prajnavihara.au.edu 1 1 

  รวมทัง้สิน้ 6,626 911 

 
8. การวดัความส าเรจ็ของงาน 

Achievement Indicators 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 

Target to be achieved for 
Achievement Indicators 
เ ป้ าหมายที่ จ ะ ให้บ รรลุถึ ง ตั วบ่ งชี ้
ความส าเรจ็ 

เป้าหมายที่ เกิดขึน้จริง 
(Actual) 

1. จ า น ว น ง า น ที่ ท า เ ส ร็ จ ไ ด้ ต า ม
ก าหนดเวลา 

1. ≥  90% 1. N/A 
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2. คะแนนความพงึพอใจต่อการใชงัาน
ระบบ 

2. . ≥  3.51 
 

2. N/A  
 

 
ผลการวดัความส าเรจ็ของงานตามเปา้หมาย 
  ส  าเรจ็  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคณุภาพไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ไม่ส  าเรจ็  
  อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

9. เอกสารประกอบการด าเนินงาน 

• เอกสารบนัทกึขอ้ความเขา้  (Appendix-D , AR_2018Web_Memoin, หนา้ 1-10) 

• เอกสารบนัทกึรายละเอียดงาน (Appendix-D, AR_JobWeb2018, หนา้ 1-5) 
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รายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีการศึกษา 2561 
1. ส านกังานบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ – ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ แผนกพฒันาเว็บไซต ์
2. ล าดบัเลขที่งาน: 10.2 
3. ชื่องาน:   งานพฒันาเว็บไซตใ์หม่และใหค้ าปรกึษาการแกไ้ขเว็บไซตข์องหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 
4. ผูร้บัผิดชอบงาน: คณุจิตรี ปานศร ี
5. ผูม้ีสว่นรว่ม:  1. เจา้หนา้ที่แผนกพฒันาเว็บไซต ์

2.เจา้หนา้ที่ฝ่ายวิศวกรรมระบบ 
3.เจา้หนา้ที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
4.เจา้หนา้ที่ผูใ้หข้อ้มลูของแต่ละคณะ และหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาเริ่มตน้-สิน้สดุ:  1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
วตัถปุระสงคข์องงาน:  

1. พฒันาเว็บไซตใ์หม่ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า แกไ้ขขอ้ขัดขอ้ง ในการพัฒนาหรือปรบัปรุงขอ้มูลเว็บไซตข์องหน่วยงานให้
สามารถด าเนินงานไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั: 
1. ผูพ้ฒันาเว็บไซตข์องคณะ หรือหน่วยงาน สามารถพฒันาเว็บไซตไ์ดด้ว้ยตนเอง 
2. เจา้ของเว็บไซต ์หรือ เจา้ของขอ้มลูพงึพอใจต่อผลงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. สรุปจ านวนการพฒันาเว็บไซตใ์หม่ 

ล าดบัที่ รายชื่อเว็บไซตแ์ละงาน 
1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถนุายน  2562 

จ านวนหน้า / ไฟล ์
/ Link 

จ านวนครัง้ 

1 http://au-edpex.au.edu 296 77 
2 http://its-4.au.edu/joomla/alumni/* 32 11 
3 www.academic.au.edu 50 9 
4 www.au.edu 199 11 
5 www.iras.au.edu 1268 49 
6 www.ofm.au.edu 160 18 
7 www.ugames.au.edu 1 1 
8 www.royal-coronation.au.edu 160 25 
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9 www.wudc2020.au.edu* 33 10 
10 www.banchacollection.au.edu 7 2 
11 http://ui-green.au.edu* 38 9 
12 www.graduation.au.edu 3 1 

13 www.oia.au.edu* (http://www.oia-dev.au.edu) 12 5 

  รวมทัง้สิน้ 2,259 228 

2. สรุปจ านวนเว็บไซตท์ี่ใหค้  าปรกึษา 

ล าดบัที่ รายชื่อเว็บไซตแ์ละงาน 

1 ส.ค.61 – 30 มิ.ย. 62 

จ านวนหน้า / 
ไฟล ์/ Link 

จ านวนครัง้ 

1 http://au-edpex.au.edu 6 6 

2 http://its-4.au.edu/joomla/alumni/* 4 4 

3 www.arts.au.edu 1 1 

4 www.au.edu 6 5 

5 www.aumarketing.au.edu 1 1 

6 www.cacgi.au.edu 1 1 

7 www.eng.au.edu 1 1 

8 www.ibm.au.edu 1 1 

9 www.library.au.edu 5 4 

10 www.msfe.au.edu 2 2 

11 www.ofm.au.edu 6 5 

12 www.oppqa.au.edu 1 1 

  รวมทัง้สิน้ 35 32 

 *อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการท างาน: 

4.1 Achievement Indicators 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 

4.2 Target to be achieved 
for Achievement Indicators 
เป้าหมายที่จะให้บรรลุถึงตัว
บ่งชีค้วามส าเรจ็ 

เ ป้ า ห ม า ย ที่ เ กิ ด ขึ ้ น จ ริ ง 
(Actual) 
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1. ระยะเวลาในการให้ค าแนะน าหรือการ
แกไ้ขปัญหาทั่วไป 
2. ระยะเวลาในการให้ค าแนะน าหรือการ
แกไ้ขปัญหาที่มีความซบัซอ้น 
3. คะแนนความพึงพอใจจากเจา้ของข้อมูล
หรือเจา้ของเว็บไซต ์

1. ≤ 30 นาที 
 
2. ≤ 2 วนั 
 
3. ≥ 3.51 

16 
 
104 

 
ผลการวดัความส าเรจ็ของงานตามเปา้หมาย 
  ส  าเรจ็  สามารถติดตาม เพื่อรวบรวมงานเอกสารการประกนัคณุภาพไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ไม่ส  าเรจ็  
  อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

เอกสารประกอบการด าเนินงาน 
• เอกสารบนัทกึขอ้ความเขา้  (Appendix-D , AR_2018Web_Memoin, หนา้ 1-10) 

• เอกสารบนัทกึรายละเอียดงาน (Appendix-D, AR_JobWeb2018, หนา้ 1-5) 
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ส่วนท่ี 4 :  รำยงำนสรุปกำรใช้งบประมำณงำนและโครงกำร 

 
รำยงำนสรุปกำรใช้งบประมำณงำนและโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2561 ตำมท่ีส ำนักบริหำรกำรเงินได้จัดส่งมำยัง
ส ำนักงำนฯ มีดังนี ้

1. สรุปงบประมาณด าเนินงานของส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. สรุปงบประมาณโครงการของส านกังานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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Administrative Units 
Office of Information Technology Services 

Routine Job 
Routine Job Expenses Budget 

Summary of Expense 
(August 1, 2018 - December 31, 2019) 

 

No. Code Operating Effective From  
Job  
No. 

 

Expenses 

One Year Plan Approved 
Budgets 

Actual Budgets Expenses 

Administrative 
Expense 

Capital 
Expenditure 

Total 

1 J610088  งานเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์
ส านกังาน 

1 สิงหาคม 2561 – 
31 กรกฎาคม 2562 

1.3 39,290.00 39,290.00 22,878.67 - 22,878.67 

2 J10089  งานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
ระบบงาน IT และการใชง้าน
ลิขสิทธ์ิ Software 

1 สิงหาคม 2561 – 
31 กรกฎาคม 2562 

2.1 14,126,399.00 12,770,044.00 11,161,199.08 - 11,161,199.08 

3 J610090 งานบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
อุปกรณ์ IT ส าหรับห้องเรียน
และหน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลยั 

1 สิงหาคม 2561 – 
31 กรกฎาคม 2562 

5.3 1,403,075.00 1,403,075.00 340,181.61 - 340,181.61 

4 J610091  งานบริการเคร่ืองพิมพง์านและ
ถ่ายเอกสารส าหรับส านกังาน 

1 สิงหาคม 2561 – 
31 กรกฎาคม 2562 

7.2 2,592.00 2,592.00 905.70 - 905.70 

Total 15,571,356.00 14,215,001.00 11,525,165.06  11,525,165.06 
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Administrative Units 
Office of Information Technology Services 

 Strategic Project  
Strategic Project Expenses Budget 

Summary of Expenses 
 (August 1, 2018 - December 31, 2019) 

 

No. Code Project Effective 
From 

Nature of 
Project 

Project 
No. 

Ref. 
Routine 
Job No. 

Expenses 

One Year 
Plan 

Approved 
Budgets 

Actual Budgets Expenses 

Administrat
ive Expense 

Capital 
Expenditur

e 

Tota
l 

1 P610443 การจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
ทดแทนส าหรับ 
การเรียนการ
สอน 

May 21, 2019 
- 

July 31,  2019 

Continous 
Project  

5.5 - 2,240,000.00 1,213,380.00 - - - 

Total 2,240,000.00 1,213,380.00 - - - 

 

146



ส่วนท่ี 5 :  แนวทำงกำรพฒันหน่วยงำนในปีต่อไป 

 
ส ำนักงำนฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงและจดัแผนกำรพฒันำหน่วยงำนในปีต่อไปตำมวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้ำหมำยของส ำนักงำนฯ ท่ีสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์และพนัธกิจของมหำวิทยำลยั โดยจะพฒันำ ปรับปรุงและ
บ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เช่น ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เป็นต้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนและกำรใช้บริกำรของอำจำ รย์ 
นกัศึกษำ และเจำ้หนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นระบบมำกขึ้น ซ่ึงกำรด ำเนินโครงกำรของส ำนกังำนฯ ในกำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรมีลกัษณะท่ีเป็นทั้งโครงกำรต่อเน่ืองและโครงกำรใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของผูข้อใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรตำม
ช่วงเวลำท่ีเหมำะสม โดยส ำนกังำนฯ ไดก้ ำหนดกำรพฒันำและปรับปรุงเพื่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนตำมฝ่ำย
ดงัน้ี 

 
ฝ่ำยวิศวกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
1. กำรให้บริกำรเครือข่ำยกำรส่ือสำรขอ้มูล และกำรให้บริกำร Internet ท่ีควำมเร็ว  (Bandwidth) จำกเดิม 1,000/ 

200 Mbs  (ควำมเร็วรวมวิทยำเขตละ500 Mbs โดยจะเป็นควำมเร็วส ำหรับ International Link 100 Mbs) เป็น
ควำมเร็วโดยรวมท่ีไม่ต ่ำกว่ำ1,500/ 550 Mbs และแผนรองรับควำมตอ้งกำรในกำรใช้ Internet Bandwidth ท่ี
เพิ่มขึ้น 

2. กำรพฒันำและปรับปรุงกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยภำยใน (กำรบ ำรุงรักษำและขยำยเครือข่ำย) เครือข่ำย
ระหวำ่งวิทยำเขต 4 วิทยำเขต โดยเป็นโครงกำรพฒันำโครงสร้ำงระบบเครือข่ำยขอ้มูลของมหำวิทยำลยัต่อจำก
ปีกำรศึกษำท่ีก ำลงัจะส้ินสุด ซ่ึงไดมี้กำรด ำเนินกำรอยู่ในขั้นตอนของกำรพิจำรณำและอนุมติัของผูบ้ริหำร
ระดบัสูง 

3. กำรพฒันำและบ ำรุงรักษำกำรท ำงำนหรือกำรประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อให้บริกำรกบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลยั โดยใชเ้ทคโนโลย ีระบบ Virtualization และ Hybrid Cloud เพื่อรองรับและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรประมวลผลและกำรให้บริกำรดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยท่ีเพิ่มขึ้น ส ำหรับ
กำรรองรับกำรพฒันำและใชง้ำน AU-IS และกำรใชง้ำนในดำ้นกำรเรียนกำรสอนของคณและสำขำต่ำงๆ โดย
เป็นลกัษณะของกำรใชท้รัพยำกรร่วมกนัอย่ำงคุม้ค่ำ พร้อมกับกำรรักษำควำมปลอดภยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยและกำรประมวลผล 

4. กำรพฒันำและปรับปรุงระบบกำรจดัเก็บและจดักำรขอ้มูล เพื่อรองรับกำรเก็บและใชข้อ้มูลท่ีมีควำมตอ้งกำร
จำกผูใ้ชม้ำกขึ้น 

5. กำรพฒันำระบบส ำรองขอ้มูลท่ีสำมำรถรองรับระบบปฏิบติักำรใหม่ๆ และปริมำณขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บมำกขึ้น
ส ำหรับใชใ้นกำรประมวลผล 
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6. กำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบกำรให้สิทธ์ิและควบคุมสิทธ์ิกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
เครือข่ำยของมหำวิทยำลยั 

7. กำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบส ำรองไฟฟ้ำให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ 

8. กำรศึกษำกำรใช้งำน Google Application และ Social Media เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ให้เป็นท่ียอมรับและ
สำมำรถรองรับปริมำณควำมต้องกำรและใช้งำนท่ีเพิ่มขึ้ นในกำรบริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั ขณะเดียวกนัสำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยและกำรใชท้รัพยำกรโดยรวมส ำหรับกำรใหบ้ริกำร 
 

ฝ่ำยบริกำรเทคโนโลย ี
1. กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ (ทั้ง Hardware และ Software) 

ใหก้บัอำจำรยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนต่ำงๆใหส้ำมำรถใชง้ำนเพื่อกำรใหบ้ริกำรอยำ่งเหมำะสม 
2. กำรปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ทั้ง Hardware และ Software) และอุปกรณ์กำรแสดงภำพในห้องเรียนห้อง

ประชุม และหอ้งปฏิบติักำร เพื่อใชใ้นกำรสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน 
3. กำรปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติักำรท่ีอำคำร SCIT ชั้น 2 และชั้น 6 เพื่อใชใ้นกำรเรียนกำรสอน

อยำ่งเหมำะสม 
4. กำรศึกษำกำรพฒันำและปรับปรุงระบบกำรควบคุมกำรใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย เพื่อกำรใชง้ำน Software 

ท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนและกำรประมวลผลอยำ่งเหมำะสม 
5. กำรพฒันำและกำรน ำ Software ท่ีถูกตอ้งตำมลิขสิทธ์ิมำใชภ้ำยในมหำวิทยำลยัส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและ

กำรบริหำรอยำ่งเหมำะสม 
6. กำรติดตั้งและใช้งำนอุปกรณ์ไร้สำยแทนกำรเดินสำยสัญญำณในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อลดกำรใชท้รัพยำกรและ

ควำมเสียหำยในกำรติดตั้ง กำรใชง้ำน และเก็บคืนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
7. กำรพฒันำส่ือกำรเรียนกำรสอนในลกัษณะของ eLearning ตำมควำมตอ้งกำรของอำจำรยแ์ละนักศึกษำ และ

เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยำ่งเหมำะสม 
8. กำรพฒันำบุคลำกรของส ำนักฯ ด้ำนเทคนิคและกำรให้บริกำรเพื่อใช้ในกำรพฒันำและบ ำรุงรักษำระบบ

สำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศต่ำงๆ ของมหำวิทยำลยั 
9. กำรพฒันำบุคลำกรทัว่ไปของมหำวิทยำลยัใหส้ำมำรถใชแ้ละดูแลเทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวิทยำลยั เช่น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ 
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ฝ่ำยพฒันำระบบสำรสนเทศ 
1. กำรพฒันำระบบ Human Resources Management Information System  (HRIS) ให้มีบริกำรท่ีคลอบคลุมตำม

ควำมตอ้งกำรใชง้ำนของบุคลำกรทั้งในส ำนกัทรัพยำกรบุคคล และบุคลำกรของมหำวิทยำลยัในกำรตรวจสอบ
ขอ้มูล 

2. กำรเช่ือมโยงกำรใช้งำนของขอ้มูลของระบบต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลยั ให้สำมำรถใช้งำนขอ้มูลร่วมกนัได้  
เพื่อควำมถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ และลดควำมซ ้ ำซ้อนของข้อมูล และกำรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
บริหำรงำนภำยในมหำวิทยำลยั 

3. กำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศในกำรประมวลผลขอ้มูลให้กับส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
ส ำนกังำนบริหำรกำรเงิน ส ำนกังำนบริหำรพสัดุและจดัซ้ือ ส ำนกัห้องสมุดกลำง ส ำนกังำนรองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร และฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ ดว้ยกำรปรับปรุงและพฒันำโปรแกรมประมวลผลใหมี้ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

4. กำรพฒันำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลยั  (AU-IS) ท่ีตอ้งอำศยัควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกหน่วยงำนใน
กำรพฒันำระบบสำรสนเทศใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำรบริกำรจำกกำร
ใชส้ำรสนเทศ 

5. กำรพฒันำและดูแลรักษำ Web Site หลกัของมหำวิทยำลยัและ Web Sites ของหน่วยงำนท่ีไม่สำมำรถพฒันำ

และดูแล Web Site ของหน่วยงำนนั้นๆ ไดเ้อง ส ำหรับกำรน ำเสนอขอ้มูลของมหำวิทยำลยัและควำมรู้สู่สังคม 

 

149




