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บทสรุปรายงานผลการดําเนินงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) 
 

ในรอบปงบประมาณ 2551 ท่ีผานมา สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดดําเนินกิจกรรมตาม

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบดวยการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา  โดย

สํานักไดจัดแบงสายการบริหารงานออกเปน 5 สายงาน ไดแก 1) สายงานโครงสรางพื้นฐาน  2) สายงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศ    3) สายงานบริการคอมพิวเตอร      4) สายงานบริการส่ือสารสนเทศและโสต

ทัศน  และ 5) สายงานบริหารและธุรการ   โดยมีอัตรากําลังท้ังส้ิน 35 อัตรา งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

รวมทั้งส้ิน 25,453,700 บาท 

สําหรับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่เปนภาระงานประจํา    สํานักไดใหบริการที่ครอบคลุมท้ัง

ดานระบบเครือขาย ระบบอินเตอรเน็ต ระบบความปลอดภัย การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน การ

ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท้ังการเรียนการสอน และ Walk-in   การใหบริการติดตั้งและ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร  มีหนวย Helpdesk ทําหนาที่ประสานในการรับแจงปญหา ใหคําแนะนําเบื้องตน  

นอกจากนั้นสํานักไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันและติดตามการปฏิบัติงาน

ตามแผน  รายงานผลการปฏิบัติราชการดานการจัดการสารสนเทศตอ กพร. 

โดยในสวนที่เปนภาระงานใหม  สถาบันไดมอบหมายใหสํานักดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบ  e-Learning , e-Testing , e-Office  และระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา  พรอมกัน

นั้นสํานักยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิ โครงการ

อบรมหลักสูตรการสรางเว็บไซตสําเร็จรูปดวยโปรแกรม CMS    การจัดไอทีฟอรัม เร่ืองเขาใจบทบาทของ

กฏหมายเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนตน  และสํานักยังไดใหการตอนรับผู

ขอศึกษาดูงานจากหนวยงานตาง ๆ อีก 

นับไดวาในรอบปท่ีผานมาสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดมีสวนรวมเปนกําลังสําคัญ  ใหกับ

สถาบันในการใหบริการและขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเต็ม

รูปแบบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไอซีทีของสถาบัน 
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รายงานผลการดําเนินงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรหลักสูตร “วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” รวมกับคณะบริหารธุรกิจ  เมื่อป 2546 เพื่อบูรณาการ

ศาสตรดานการบริหารจัดการธุรกิจและศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน  เปนการปรับ

การศึกษาใหสอดรับกับแนวคิดใหม ๆ ทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน  และสนองตอบความตองการการใชงาน

เทคโนโลยีขององคกรและประเทศ 

ในป 2547   สถาบันไดโอนภาระงานในความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยี  งานโสตทัศน

ศึกษาของกองบริการการศึกษา  และศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มาอยูในความรับผิดชอบของสํานัก  

เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีมีความเปนเอกภาพ  และใหโอนเงินรายไดคาเทคโนโลยีท่ีเก็บจาก

นักศึกษามาอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี   ซ่ึงมีสํานักการศึกษา

ระบบสารสนเทศเปนเลขานุการ ตอมาใน ภาค 2 ปการศึกษา 2549  หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ไดหยุดรับนักศึกษาหลังจากไดรับนักศึกษาติดตอกันมาถึง 7 รุน 

เนื่องจากสถาบันตองการใหสํานักมุงเนนไปที่การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

การศึกษา   

ตอมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 สถาบันไดออกประกาศฯ เร่ือง การแบงสวนราชการใน

สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีผลใหหนวยกราฟกส่ือประสม หนวยภาพนิ่งและ

โทรทัศน  หนวยเสียงและอิเล็กทรอนิกส ยายไปสังกัดกลุมงานโสตทัศนูปกรณ กองกลาง จะเห็นไดวาที่

ผานมาสํานักมีหนาที่ความรับผิดชอบในดานการเรียนการสอน การอบรม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

ใหบริการดานเทคโนโลยีการศึกษา  แตในปจจุบันภาระหนาที่จะมุงเนนหนักไปที่งานบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนหลักใหญ 

นอกจากภาระงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว    สถาบันยังไดมอบภาระงานอื่นที่

เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหสํานักรับผิดชอบเพิ่มเติมอีกดวย ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน    และติดตามการปฏิบัติงาน

ตามแผน 

2. การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน        และงบรายไดดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบัน 

3. การติดตามผลการใชจายเงินดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรายงานตอกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. การรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  ตามแผนปฏิบัติ

ราชการดานการจัดการสารสนเทศตอ กพร. 

 

เพื่อใหภารกิจของหนวยงานบรรลุเปาหมายตามที่สถาบันตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ  สํานัก

จึงไดจัดโครงสรางของหนวยงานและมอบหมายผูปฏิบัติงานในภาระงานตาง ๆ โดยมุงเนนความเปนองคกร

ผูใหบริการ ดังนี้
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ภาระหนาที่และการจัดแบงหนวยงาน   

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดแบงการบริหารงานดังนี้ 

 

1. สายงานโครงสรางพื้นฐาน 

 

1.1  หนวยระบบเครือขาย มีหนาที่ดูแลอุปกรณเครือขาย เชน Router , Switch , Hub , 

Modem , vdsl switch , Access Point ตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  แกไขปญหากรณีท่ีเคร่ืองลูก

ขายไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายภายในสถาบันได   โดยประสานงานกับบริษัทที่บํารุงรักษาระบบ

เครือขายและ Server  เมื่อเกิดปญหา  นอกจากนั้นยังไดจัดทําคูมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการใหบริการเครือขาย 

สถาบันมอบหมายใหสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศดําเนินการจัดใหมีเครือขาย NIDAnet 

เพื่อเปนชองทางในการติดตอส่ือสารและการสืบคนขอมูลท้ังภายในสถาบันและบนอินเตอรเน็ต  ใหแก

ประชาคมกลุมตาง ๆ ของสถาบัน  ตั้งแต  อาจารย  นักศึกษา  ตลอดจนเจาหนาที่ฝายตาง ๆ  โดยมี

โครงสรางพื้นฐานเครือขายภายใน (Campus Network) จํานวน 2  เครือขายคือ  เครือขาย  LAN  และ 

Wireless LAN   ท้ังสองเครือขายเชื่อมตอถึงกัน   และเชื่อมโยงไปยังเครือขายอินเตอรเน็ตผาน  2  

ชองทาง  ดังนี้ 

1.  เชื่อมโยงกับเครือขายของ บมจ. การส่ือสารแหงประเทศไทย  ดวยความเร็ววงจรภายใน

และตางประเทศเทากับ 50 และ 7 เมกกะบิต/วินาที ตามลําดับ   เปนวงจรหลักในการ

ติดตอ ส่ือสารระหวางสถาบันกับเครือขายภายนอก 

2. เชื่อมโยงกับเครือขาย UNINET ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดวย

ความเร็ววงจรเทากับ 1 กิกะบิต/วินาที   เปนวงจรที่ใชสําหรับงานบริการดานหองสมุด 

 

ท้ังสองเครือขายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เครือขาย LAN เปนเครือขายที่เชื่อมโยงการสื่อสารระหวางอาคารตาง ๆ ดวยสายใยแกว 

แลวกระจายไปยังชั้นตาง ๆ ภายในอาคารจนกระทั่งถึงผูใชบริการ โดยมีอุปกรณ Switch/Router ติดตั้ง

ตามอาคารเพื่อชวยในการหาเสนทาง อุปกรณเครือขายที่ใชในการสื่อสารระหวางอาคารเปนเทคโนโลยี 

Gigabit Ethernet สวนการเชื่อมโยงภายในอาคารสวนใหญเปนเทคโนโลยี Ethernet ความเร็วในการ

เชื่อมตอระหวางอาคารที่มี Core Switch เทากับ 1 กิกะบิต/วินาที สวนอาคารที่โยงถัดไปมีท้ังแบบความเร็ว 

1 กิกะบิต/วินาที และ 100 เมกะบิต/วินาที 

เครือขาย Wireless LAN  เปนเครือขายสําหรับการติดตอส่ือสารแบบไรสาย  โครงสราง

เครือขายนี้เชื่อมตอกันดวยสายใยแกว  มีศูนยกลางอยูท่ีอาคาร 2  ใชเทคโนโลยี VDSL  และมี VDSL 

Switch  เชื่อมโยงกับจุดใหบริการ Access Point  ซ่ึงกระจายอยู ณ บริเวณสาธารณะทั่วไป  อาทิ   บริเวณ

พักผอน   โถงสาธารณะ   สนาม   รวมถึงหองประชุมตาง ๆ  จํานวน 120 จุด  เพื่อใหผูท่ีใชคอมพิวเตอร

แบบ Notebook หรือ PDA สามารถเชื่อมเขาสู NIDAnet  และอินเตอรเน็ตได   โดยใชมาตรฐานของ IEEE 

802.11 b/g   มีความเร็วสูงสุดในการใหบริการเทากับ 54 เมกะบิต/วินาที   มีระบบรักษาความปลอดภัยใน

การเขาใชงานดวย WEP key และรหัสผูใช (NetID)    รายละเอียดการเชื่อมโยงเครือขายเปนไปตามภาพ

ท่ี 1.1  
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ภาพที่ 1.1  แสดงการเชื่อมโยงเครือขาย Wireless LAN 
 

 

การเชื่อมโยงระหวางเครือขาย LAN, Wireless LAN และเครือขายของ

การสื่อสารแหงประเทศไทย จะมีอุปกรณ Firewall ตั้งปองกันการบุกรุกและเพิ่มระดับความปลอดภัยใหกับ

เครือขายภายใน รวมทั้งมีการแยกกลุมเคร่ืองแมขายออกไปตางหาก ท่ีเรียกวา DMZ (demilitarized zone) 

รายละเอียดการเชื่อมโยงเครือขายเปนไปตามภาพที่ 1.2   และภาพที่ 1.3 

 

 
 

ภาพที่ 1.2  แสดงการเชื่อมโยงเครือขายตามลักษณะทางกายภาพ 
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ภาพที่ 1.3  แสดงการเชื่อมโยงเครือขายตามประเภทอุปกรณ 
 

ในการใชงานเครือขาย NIDAnet และอินเตอรเน็ต  นอกจากกระทําผานเครือขาย LAN และ 

Wireless LAN ภายในสถาบันแลว   ยังจัดใหมีระบบ Remote Access  เพื่อใหอาจารย  นักศึกษา  และ

เจาหนาที่  สามารถเขาใชบริการไดเมื่ออยูภายนอกสถาบัน  ไมวาจะในกรุงเทพฯ  หรือในจังหวัดตาง ๆ ทั่ว

ประเทศผานโมเด็มและโทรศัพท ( Dial-up )  โดยเสียคาโทรศัพทในอัตราทองถ่ินอัตราเดียวเหมือนกันทั่ว

ประเทศ   ท้ังนี้เคร่ืองแมขายที่ใหบริการการเขาใชงานทางไกลนี้  แยกเปน  2  เคร่ือง  คือเคร่ืองแมขาย

ของสถาบัน (NIDA RAS) ซ่ึงเปนระบบดิจิตอล มี 30 คูสาย  และเคร่ืองแมขายของการสื่อสาร แหงประเทศ

ไทย (CAT RAS) เปนระบบดิจิตอล  มี 120  คูสาย 
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 1.2 หนวยระบบอินเตอรเน็ต  มีหนาที่ดูแลเครื่อง Mail Server, DNS Server , Proxy Server, 

Radius Server, Firewall, Normadix, DHCP Server, WWW, WWW2, WWW4 intranet, stdseru, 

portal, grads, helpdesk หรือ ICS  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  สราง/ลบ แกไข  สํารองขอมูล  

Internet Account บนเครื่อง Mail Server  เพิ่ม/ลบและแกไขชื่อ Domain Name บน DNS Server ดูแล

และจัดสราง User บนเครื่อง Helpdesk Server  หรือ ICS Server  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  พรอม

ท้ังใหคําแนะนําในการใชงาน  ติดตั้งหรือแจก IP Address ใหกับเครื่องลูกขาย  กําหนดคาการใชงาน  

e – mail   สําหรับผูใชงานในสถาบัน ติดตั้งการใชงานอินเตอรเน็ตไรสายใหกับอาจารย-เจาหนาที่  และ

ตอบปญหาทางโทรศัพทเก่ียวกับการใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา 

 

ระบบการติดตอสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS)   เปนระบบ

ท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อการทํางานในลักษณะ Group Support System (GSS)   เพื่อเปนชองทางในการ

ติดตอส่ือสาร   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการเผยแพรขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ระหวางบุคลากร

ภายในสถาบัน   อาทิ  การเวียนหนังสือ   การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  การนัดหมายการประชุม  การ

จองใชสถานที่  เปนตน   มีการทํางานแบบ web-based  ผานเครือขาย NIDAnet   ระบบนี้ชวยอํานวย

ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร   และลดภาระคาใชจายในการบริหารงานภายในโดยเฉพาะการใช

กระดาษ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพที่ 1.4  ระบบการติดตอส่ือสารภายใน (ICS) 
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ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  ใหบริการกับคณาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษาของสถาบัน   เพื่อใชในการติดตอส่ือสารระหวางบุคลากรของสถาบันกับบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 เว็บเมลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

 1.3  หนวยระบบความปลอดภัย   มีหนาที่ดูแล User authentication System , Firewall 

System, Anti-Virus System, Intruder Detection System และ Contingency Plan และคอยตรวจสอบ

ปองกันการ จูโจมเครือขายจากภายนอก 

 

2. สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ภาระหนาที่ท่ีตองรับผิดชอบมีดังนี้ 

• ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)      อุปกรณรักษาความปลอดภัย 

(Firewall)  ระบบฐานขอมูล (Database)และสํารองขอมูล   บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขายและ

อุปกรณ พรอมซอฟตแวรสนับสนุนระบบงานสารสนเทศของสถาบัน 

• จัดทําขอมูล และแปลงระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  การเงิน

อุดมศึกษา  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  สงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• ติดตั้ง – บํารุงรักษา (Upgrade Version)  Endian Firewall ที่ใชทํา NAT Server 

สําหรับหอง LAB 5, หอง 206, หอง 308 อาคาร 6 และ หอง LAB ของคณะภาษาฯ และ ติดตั้งเครื่อง 

NAT Server สํารอง 1 เครื่อง  

• ทดลองติดตั้ง Server สําหรับใหบริการ Windows Server Update Services(WSUS) 

และ ทดลองใชงาน 

• ดูแลระบบงานสารสนเทศ MIS ของสถาบัน  ไดแก ระบบงบประมาณตรวจจาย  ระบบบัญชี

และการเงิน  ระบบพัสดุและครุภัณฑ  ระบบการจัดซ้ือจัดจาง  ระบบบุคลากร  และระบบเงินเดือน  ดูแลเกี่ยวกับ

ขอมูลผูมีสิทธิ์ใชงานระบบ MIS   ประสานงานระหวางผูใชงานระบบกับบริษัทที่ทําระบบ  กรณีท่ีโปรแกรมที่

บริษัทพัฒนาไวเกิดขอผิดพลาด  ดูแลผูใชงานระบบสารสนเทศ MIS ของสถาบัน  ดวยการติดตั้งโปรแกรม 

MIS  การแกไขสิทธิการใชงาน  พัฒนาและแกไขระบบงานสารสนเทศ MIS  ของสถาบันดวยการพัฒนา

โปรแกรมเพิ่มเติมและแกไขโปรแกรมตลอดจนรายงานตาง ๆ นอกจากนั้น ยังควบคุมเคร่ืองลงเวลาและการใช

งานโปรแกรมการลงเวลาเขา – ออก ของพนักงาน 
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    ระบบงานสารสนเทศและระบบฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบมีดังนี้ 

1. ระบบงานบริการการศึกษา  เปนระบบที่เก่ียวของกับการใหบริการทางดานการศึกษา

แกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรท่ัวไป  โดยมีเว็บไซต ( http://edserv.nida.ac.th )  สําหรับใหบริการ

เผยแพรขาวสารและกิจกรรมทางดานการศึกษาใหกับบุคคลที่สนใจ  รวมถึงมีระบบฐานขอมูลท่ีใหบริการการ

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน  และผลการศึกษาของปการศึกษาปจจุบันใหกับนักศึกษาผานทางระบบ

อินเตอรเน็ต นอกจากนี้สถาบันกําลังอยูในระหวางการปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับระบบฐานขอมูล

อุดมศึกษาของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ภาพที่ 2.1  เว็บไซตท่ีใหบริการขอมูลดานการศึกษา 

 

สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่ดูแล ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server ของระบบ  

แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงานของระบบงานรับสมัคร   

 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร   เปนระบบที่ชวยในการบันทึกจัดเก็บ

ขอมูล และออกรายงานที่เก่ียวกับงานบริหารภายในสถาบันใหกับผูบริหาร  และผูท่ีมีหนาที่เก่ียวของและ

รับผิดชอบ   ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตอไปนี้ 

 ระบบงบประมาณและเบิกจาย    

 ระบบบัญชีและการเงิน  

 ระบบพัสดุและครุภัณฑ  

 ระบบจัดซ้ือจัดจาง 

 ระบบบุคลากร 

 ระบบเงินเดือน 
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ภาพที่ 2.2  โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร 
 

ในแตละระบบยอย  มีระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยง และมีสิทธิเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียว

เนื่องกันไดตามความเหมาะสม  ในระบบมีข้ันตอนการตรวจสอบขอมูล  และมีการกําหนดสิทธิการใชงาน

ใหกับผูใชระบบที่มีหนาที่เก่ียวของและรับผิดชอบสามารถปรับปรุงขอมูล   เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง

และนาเชื่อถือ   

 สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบดูแล  ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server 

ของระบบ  ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ  แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงานของระบบตาง ๆ ขางตน 

รวมถึงระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบเงินเดือน  ติดตั้งระบบใหกับผูใชงาน  ดูแลผูใชงานและสิทธิ์การใช

งานระบบ 

   

         3. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Meeting : e-Meeting)  เปน

ระบบที่ชวยอํานวยความสะดวกในการประชุม โดยหลังจากผูเขาประชุมทําการล็อกอินเขาระบบแลว จะ

สามารถดูเอกสารการประชุมไดผานหนาจอคอมพิวเตอรโดยวิธีการสงไฟลสําหรับการประชุมไปทุกเครื่อง

ของผูเขาประชุม และสั่งเปดไฟล หรือ การสงเอกสารจากหนาจอเคร่ืองผูเขาประชุมเคร่ืองหนึ่งไปใหทุก

หนาจอของผูเขาประชุม โดยมีเลขานุการที่ประชุมเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถรับ-สง ไฟล

ระหวางเครื่องเลขานุการที่ประชุม กับผูเขาประชุม การสงขอความ หรือสนทนา การสํารวจ/ลงมติ เปนตน 

 



 12/35

 

 

ภาพที่ 2.3  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
 

 ซ่ึงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Meeting : e-Meeting) มีสายงานบริการ

คอมพิวเตอร  หนวยระบบความปลอดภัย  และสายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมกันดูแลรับผิดชอบ 

 

 4. ระบบสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนระบบสารสนเทศที่ทํางานใน

ลักษณะ Web-Based Application โดยทํางานบนพื้นฐาน การทํางานรวมกันของเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของใน

ขอมูลแตละดาน เจาหนาที่บันทึกขอมูลของคณะ/สํานัก และบุคลากรทุกคนภายในสถาบัน ซ่ึงระบบ

สารสนเทศแบงระดับการนําเสนอออกเปน 4 ระดับ คือ 

1. บุคคลท่ัวไป (Public Information) บุคคลภายนอกหรือผูท่ีสนใจ 

2. ผูบันทึกขอมูลของคณะ/สํานัก/หนวยงาน (Faculty Login) สําหรับบันทึกขอมูล

ผลการดําเนินงานของบุคลากรและ/หรือหนวยงาน 

3. บุคลากรแตละคน (Personnel Login) เพื่อตรวจสอบขอมูลผลการดําเนินงาน

สวนบุคคล 

4. ระดับภาพรวมแบบสรุประดับคณะและสถาบัน (Executive Information) เพื่อให

ผูบริหารสามารถตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวม 
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ภาพที่ 2.4 เว็บไซต http://qa.nida.ac.th 
 

 สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบดูแล  ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server 

ของระบบ  ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ  แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงานของระบบตาง ๆ ขางตน 

รวมถึงระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศที่มีอยู   ดูแลผูใชและสิทธิ์การใชงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ใส key code 

2-เลือกสถานะการใชงานดังนี ้
Faculty - สําหรับผูบริหารระดับสถาบัน 

 

 
 
 

     

เว็บไซต http://qa.nida.ac.th/   
เลือกเมนูการทํางาน   Ex.info  
จากหนาตางการทํางานของเว็บไซต 
ใส key code  
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3.  สายงานบริการคอมพิวเตอร 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดใหมีบริการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 3.1 งานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ไดแก     การใหบริการหองปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนเปนกลุม (Lab Study)   และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

รายบุคคล (Lab Walk-in)  ปจจุบันหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสวนกลางจํานวน  5  หอง  

เครื่อง ที่ตั้ง การใชงาน โปรแกรมที่
ใหบริการ 

จํานวน 
เครื่อง Dell ATEC 

อาคารเอนกประสงคช้ัน 5 
• หองปฏิบัติการ 1 

 
 
 
 

 
หองสําหรับนักศึกษาเขาใชทํางาน 
(Walk-in)   
 

 

 
MS Windows XP
MS Office2003 
SPSS V 10 
SPSS V14  
Eview 5.1  

 
36 

 
36 

 
 
 
 

• หองปฏิบัติการ 2 
 

หองสําหรับการเรียนการสอนและ
ฝกอบรม 
 

MS Windows XP
MS Office2003 
SPSS V14.0 
Eview 5.1 
Arcview   
TSI Investment  
Simulation 

61  61 

• หองปฏิบัติการ 3 
 

หองสําหรับการเรียนการสอนและ
ฝกอบรม 
 

MS Windows XP
MS Office2003 
SPSS V14.0 
Eview 5.1  
Arcview   

43  43 

• หองปฏิบัติการ 4 หองสําหรับการเรียนการสอนและ
ฝกอบรม 

MS Windows XP
MS Office2003 
SPSS V14.0 
Eview 5.1  
Arcview   

15  15 

อาคาร 6 ช้ัน 2 
• หองปฏิบัติการ 5 

LAB 5 ปดบริการตั้งแต 
วันที่ 1 พย.50 

 
หองสําหรับการเรียนการสอน 
และฝกอบรม 

MS Windows XP
MS Office2003 
SPSS V14.0 

 
45 

 
34 

 
11 

รวม  200 70* 130** 

 

หมายเหตุ : 

*    สัญญาเชา 70 เครื่อง ระยะเวลา  3 ป  ตั้งแต 12 มกราคม 50 ถึง 11 มกราคม 53 : Dell 

**  สัญญาเชา 130 เครื่อง ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต 1 มีนาคม 2551 ถึง 31 มีนาคม 2551 :  ATEC 

 

เวลาที่เปดใหบริการ 

วันจันทร- ศุกร เวลา  09:00 – 20:30 น. 

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ  เวลา 08:30 – 17:30 น. 
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  3.2  งานบริการติดต้ัง บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร   ทําหนาที่ตรวจเช็ค

เคร่ืองคอมพิวเตอรและแกไขขอขัดของทางดาน Hardware  Software  ดูแล Server  ท่ีใชงาน  Install 

โปรแกรมตาง ๆ  ดูแลการใหบริการในสวนของการติดตั้งการใช Wireless ภายในสถาบัน ใหบริการ 

Print/Scan/Write ขอมูล   ใหคําปรึกษาและตอบปญหาทางดานคอมพิวเตอรแกนักศึกษาและบุคลากร

ของสถาบัน     

 3.3   หนวย Helpdesk  ทําหนาที่รับแจงปญหาการใชบริการตาง ๆ ของสํานัก รับ

แกปญหาในการใชบริการผานทางโทรศัพท  ไดแก การใชบริการอินเตอรเน็ตผานสายโทรศัพท การติดตั้ง

เพื่อใชงานเครือขายไรสาย  การติดตั้งและใชงาน E-mail  การตั้งคาในการใชบริการเครือขายภายใน

องคกร  การตรวจสอบ Account  ในการใชบริการ การตอบคําถามในการใชบริการตาง ๆ ผานทาง E-mail  

ตอบคําถามและแจงปญหาในการใชบริการตาง ๆ ผานทางเว็บบอรด  และติดตอสายงานบริการเพื่อแจงให

เจาหนาที่ไปดูแล แกไขขอขัดของตาง ๆ ท่ีนอกเหนือความสามารถในการแกไขปญหาทางโทรศัพทและ 

Web 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดนําระบบ Helpdesk Service ซ่ึงเปนระบบที่พัฒนาขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของสํานักโดยตรง  ทําใหเจาหนาที่สามารถรับทราบการปฏิบัติงานได

อยางรวดเร็ว และสามารถรายงานผลการปฏบัิติงานไดเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ทําใหผูบริหารสามารถรับทราบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   รวมทั้งปริมาณงาน  และระบบยังชวยในการออกชุดแบบสอบถาม   ให

ผูรับบริการประเมินผลการใหบริการของเจาหนาที่ไดทันที    ซ่ึงทําใหไดรับความคิดเห็น  ปญหาและ

อุปสรรค  โดยตรงจากผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมาย อยางถูกตองและรวดเร็ว  ทําใหสามารถนํามาพัฒนา

งานบริการใหดีย่ิงข้ึน  

 

 
ภาพที่ 3.1 หนาจอระบบ Helpdesk Service System 
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ภาพที่ 3.2 การรับแจงปญหาผานระบบ Helpdesk Service System 

 
ภาพที่ 3.3 เจาหนาท่ีสามารถไดรับขอมูลของปญหาไดจากระบบ Helpdesk Service System 
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ภาพที่ 3.4 ระบบ Helpdesk Service System เปนฐานขอมูลในการจัดทําสถิติการปฏิบัติงาน 

 

นอกจากนี้สํานักยังไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากระบบ helpdesk 

Service System  โดยเจาหนาที่สามารถพิมพแบบสอบถามใหตอบไดทันทีจากระบบ Helpdesk Service 

System ทําใหไดรับความคิดเห็นจากผูรับบริการโดยตรง    สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดเร่ิมจัดทํา

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ตั้งแตป 2550  สําหรับในป 

2551   สํานักไดจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ 2 คร้ัง ซ่ึงมีรูปแบบการสํารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีตองานบริการของสํานัก  มีดังนี้ 

1. การสํารวจแบบ Post Survey :- หนวย MIS   หนวยติดตั้ง บริการ และบํารุงรักษา

คอมพิวเตอร    หนวยภาพนิง่และโทรทัศน    หนวยกราฟก ส่ือประสม    หนวยเสียงและอิเล็กทรอนิกส 

2. การสํารวจทุก 2 เดือน :-  หนวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   หนวย Helpdesk  

3. การสํารวจทุก 6 เดือน :-  หนวยระบบเครือขายและระบบอินเตอรเน็ต   งานเว็บไซต

สถาบัน งานสื่อสารภายในสถาบันผานระบบ ICS 
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4. สายงานบริการสื่อสารสนเทศและโสตทัศน 

 

  4.1 หนวยกราฟกสื่อประสม และเว็บ มีหนาที่ออกแบบกราฟกส่ิงพิมพและคอมพิวเตอร 

เชน แผนพับ ปกหนังสือและ CD การด  ปาย งานสรางส่ือนําเสนอดวยคอมพิวเตอร  ออกแบบงานกราฟก

สําหรับงานนําเสนอ งานวิดีโอและสื่อประสมตาง ๆ  งานเว็บเพจจัดทําและดูแลเว็บเพจของสถาบันใหมี

ขอมูลท่ีทันสมัย  ดูแลเว็บเพจ Media server  ออกแบบกราฟกในเว็บเพจใหกับหนวยงานตาง ๆ ลง

ประกาศตาง ๆ ลงในเว็บเพจของสถาบัน  งานออกแบบ และใหความชวยเหลือดานเทคนิคในการจัดทําเว็บ

เพจแกหนวยงานตาง ๆ งานรับฟงความคิดเห็นผานเว็บบอรด  งานออกแบบและจัดทําเว็บเพจทะเบียน

สําหรับรุนนักศึกษาและงานใหบริการรายการวิทยุผานเว็บเพจ 

 

เว็บไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (http://www.nida.ac.th) เปนเว็บไซต

หลักของสถาบัน  ทําหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถาบันใหบุคคลท่ัวไป 

และกลุมเปาหมายไดรับทราบ  และเปนจุดท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนภายในสถาบัน  เชน เว็บไซตบริการ

การศึกษา  เว็บไซตขอมูลสําหรับนักศึกษา  เว็บไซตบริการหองสมุด  เว็บบอรด   เว็บไซตท่ีเผยแพรขอมูล

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง   และเว็บไซตของหนวยงานตาง ๆ ของสถาบัน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  เว็บไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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เว็บไซตขอมูลสําหรับนักศึกษา (http://portal.nida.ac.th)   ใหบริการขอมูลขาว สาร

ท่ีเก่ียวกับนักศึกษา ขอมูลการใหบริการทางดานเครือขาย   รวมถึงการลงทะเบียนขอ NetID เพื่อนําไปใช

บริการทางดานเครือขายและระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกสของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.2  เว็บไซตขอมูลสําหรับนักศึกษา 

 

4.2 หนวยภาพนิ่งและโทรทัศน  มีหนาที่บันทึกภาพนิ่ง ในระบบดิจิตอลและฟลม 135  

บันทึกเทปโทรทัศน (VTR) ใน Format mini-DV  และระบบ VHS  ใหกับงานการเรียนการสอน  งาน

ประชุม/สัมมนาของสถาบัน  งานเทศกาลและงานพิธีตาง ๆ ตัดตอเทปโทรทัศน ระบบ Non-Linear  ผลิต

และสําเนาเทปโทรทัศนลงแผน VCD,CD  แปลงสื่อเทปโทรทัศนใหอยูในรูปแบบของ VCD,DVD  และใน

รูปแบบไฟลภาพ VDO  เชน MPEG1, MPEG2, MOV  และผลิตไฟล VDO สําหรับใชงานในระบบ Media 

Server บนระบบเครือขาย 

 

  4.3  หนวยเสียงและอิเล็กทรอนิกส 

  หนวยเสียงมีหนาที่ ดังนี้ 

  งานบันทึกเสียง เปนการบันทึกเสียง การประชุม/อบรม/สัมมนาและการบันทึกเสียงสําหรับ

ออกอากาศเสียงตามสาย 

  งานสําเนาเทปเสียง  เปนการทําสําเนาเทปเสียง  การเรียนการสอน  การประชุม/อบรม/

สัมมนาและอื่น ๆ 

  งานติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียงในหองประชุม  เปนการติดตั้ง/ควบคุมเก่ียวกับอุปกรณเคร่ือง

เสียง ไดแก ไมโครโฟนไรสาย,ไมโครโฟนใชสาย,เคร่ืองขยายเสียง,เคร่ืองเลนเทปเสียง,ลําโพงและอื่น ๆ 

ในหองประชุมตาง ๆ ของสถาบัน 

  งานติดตั้ง/ควบคุมเคร่ืองเสียงชุดประชุม  เปนการติดตั้ง/ควบคุมเครื่องเสียงชุดประชุม

ตามหองประชุมตาง ๆ ของสถาบัน 
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  งานติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียงตามสาย  เปนการติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียงตามสายเพื่อ

กิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน เชน การสอบ,พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการประชาสัมพันธ 

     งานติดตั้ง/ควบคุมเครื่องเสียงกลางแจง  เปนการติดตั้ง/ควบคุมเสียงกลางแจงในการ

แขงขันกีฬาภายในและกิจกรรมอื่น ๆ 

  งานติดตั้ง/ควบคุมระบบภาพ  เปนการติดตั้ง/ควบคุมเก่ียวกับอุปกรณการฉายภาพ ไดแก 

เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ,เคร่ืองฉายสไลด,เคร่ืองเลนวิดีโอเทป,เคร่ืองฉายภาพวิดีโอโปรเจคเตอรและ

เคร่ืองวิชวลไลเซอรในสถานที่ตาง ๆ ของสถาบัน  เพื่อประโยชนสําหรับการเรียนการสอน/การอบรม/

ประชุม/สัมมนาและกิจกรรมอื่น ๆ 

  งานจัดหาวัสดุ/อุปกรณโสตทัศนศึกษา    เปนการจัดหาวัสดุ/อุปกรณโสตทัศนศึกษาตาง 

ๆ เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน,การประชุม/อบรม/สัมมนาและกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน 

  งานยืม/คืนโสตทัศนูปกรณ    เปนการใหบริการยืม/คืนโสตทัศนูปกรณแกคณาจารย,

นักศึกษาและเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อประโยชนสําหรับการเรียนการสอน,การประชุม/อบรม/

สัมมนาและกิจกรรมอื่น ๆ  

  งานรักษา/ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ  เปนการรักษา/ซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ  ใหมีอายุ

การใชงานตามสมควรและใหมีประสิทธิภาพการทํางานมากที่สุด 

  งานอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ติดตั้งและแกไขปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรตามหนวยงานตาง ๆ 

ในสวน Hardware/Software ติดตั้งอุปกรณโสตทัศนูปกรณและระบบเครือขายสาย LAN  ตามหอง 

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ซอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณและคอมพิวเตอรตามหนวยงานตาง ๆ ติดตั้งและซอม

บํารุงสายเครือขาย (LAN) ท่ีใชสาย UTP ของสถาบัน  และใหบริการขอมูลเก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

เชน  รายละเอียดเครื่องฉายภาพขามศีรษะ Video Presenter  จอมอนิเตอร เปนตน 
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 5. สายงานบริหารและธุรการ   ประกอบดวย 

 

   5.1 หนวยธุรการและการประชุม    มีหนาที่จัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือและเอกสาร

ตาง ๆ  จัดระบบของหนังสือเวียน  จัดเก็บเอกสารและจัดระบบแฟม  จัดเตรียมแบบฟอรมในการปฏิบัติงาน  

ขออนุมัติใชรถยนตไปราชการ  พิมพงาน  ถายเอกสาร  ดําเนินการจัดประชุม  จองหองประชุม  ทําหนังสือ 

เชิญประชุม  จัดอาหารและเครื่องดื่ม บันทึกรายงานการประชุม 

  5.2 หนวยการเงินและพัสดุ  มีหนาที่จัดทํางบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  

งบประมาณกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  งบกองทุนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  งานจัดซ้ือจัดจางและ

เบิกจาย  จัดการเกี่ยวกับคาใชจายและการเงิน  จัดทําระบบเงินยืมทดรองราชการ  จัดทํารายงานการเงิน

ของสํานัก  จัดการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ  จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเปนไปตามงวดเงินงบประมาณ  จัดทํา

ทะเบียนในการใชพัสดุและครุภัณฑ งานทะเบียนครุภัณฑและการยืม-คืน  และการแจงซอมบํารุงรักษา 

ครุภัณฑและอุปกรณเคร่ืองใชของหนวยงาน 

  5.3 หนวยอาคารสถานที่  มีหนาที่ใหบริการขอใชสถานที่ หองประชุม  การรับจอง  

ดูแลสถานที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  รักษาความสะอาด  บํารุงรักษาและแจงซอมบํารุง  และรักษา

ความปลอดภัย 

  5.4 หนวยบุคคล  มีหนาที่ ควบคุมการลงเวลาทํางานและการลาของเจาหนาที่  จัดการ

เก่ียวกับงานลาตาง ๆ และจัดการหาผูปฏิบัติงานแทน  จัดทําสถิติวันลา  งานพัฒนาบุคลากรโดยประสาน

การสงบุคลากรของสํานักไปอบรมรวมประชุม/สัมมนา  จัดการเบิกจายคาลวงเวลา/คาตอบแทน  จัดการ

เก็บแฟมประวัติ  ดูแลสวัสดิการ  จัดการเรื่องงานเงินเดือน  เงินสมนาคุณ และการเลื่อนขั้น 

  5.5  หนวยแผนงานและประกันคุณภาพ     มีหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานัก   

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน  แผนปฏิบัติงานประจําป  รายงานผลตาม

ตัวชี้วัดในคํารับรองปฏิบัติราชการ  งานประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผน  งานประเมินตนเอง (SAR)  

เตรียมขอมูลสําหรับการประเมิน  ประมวลผลและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

สํานัก 

5.6  หนวยบริการการศึกษาและฝกอบรม  มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการการเรียน

การสอน ขอมูลการศึกษา  ติดตอประสานงานกับนักศึกษา เจาหนาที่ และคณาจารยท้ังภายในและภายนอก

ในเรื่องการเรียนการสอน  จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนและการสอบ จัดทําเอกสารดานการเงิน

เก่ียวกับการเรียนการสอนและการสอบ เชน การเบิกจายเงินสมนาคุณ คาบรรยายพิเศษ เงินสมนาคุณ

กรรมการออกและตรวจขอสอบ กรรมการควบคุมหองสอบ เปนตน 

  5.7 หนวยประชาสัมพันธ  ทําหนาที่ดําเนินการจัดทําประกาศตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ

ขาวสารและหลักสูตรฝกอบรมของสํานัก   เขียนขอมูลขาวประชาสัมพันธลงในสัปดาหขาวสถาบัน   

ดําเนินการและประสานงานในการจัดทําขาวไอที    การจัดทําแผนพับตาง ๆ เชน แผนพับบริการดาน

เทคโนโลยีของสถาบัน แผนพับการ Set  Wi-Fi  และการ Dial-up โมเด็ม แจกใหกับนักศึกษาในวัน

ปฐมนิเทศและแจกใหแกหนวยงานตาง ๆ ของสถาบัน และการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมของสํานัก 
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โครงการใหมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 

สํานักไดรับมอบหมายจากสถาบันใหดําเนินการพัฒนาระบบ e-Learning , e-Testing , e-Office 

เพื่อเรงรัดการพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  เพื่อรองรับในการพัฒนาระบบใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว  ซ่ึงแตละคณะอนุกรรมการได

วางแผนและดําเนินกิจกรรม โดยสรุปแตละงาน ดังนี้คือ 

1. การพัฒนาระบบ e-Learning   

• การจัดทํา Demo บทเรียนดวย Adobe Presenter  

• การพัฒนาระบบ LMS (Learning Management System)  

• โครงการนํารองพัฒนาเนื้อหาบทเรียน (e-Learning Pilot Project) ซ่ึงมีการบันทึกไปแลว

จํานวน 4 วิชา ไดแก วิชาที่บรรยายโดย อธิการบดี อาจารย ดร. ดนุวศิน เจริญ  อาจารยอนันต  วัฒนกุล

จรัส  และอาจารย ดร. วรรณภา  มหามณีรัตน   

ปจจุบันผูบริหารของสถาบันกําลังดําเนินการสรางนโยบายเพื่อผลักดันการใช e-Learning 

ของสถาบัน 

 

2. การพัฒนาระบบ e-Testing  สํานักจัดใหมีโครงการสอบจัดระดับความรูความสามารถ

ทางการใชคอมพิวเตอร  

• เพื่อพัฒนานักศึกษาของสถาบันใหมีความรูทางการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับมาตรฐาน 

• จัดสอบจํานวน  3 ชุดวิชา (Computer Literacy, Competency, Proficiency) 

• วิชาบังคับ คือ Computer Literacy  

• เร่ืองท่ีใชสอบ :  

-  Basic concept of IT 

-  Word processing 

-  Spreadsheets 

-  Presentation 

-  Internet & email 

• กําหนดสอบ ปละ 4 คร้ัง :  ชวงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม  และเดือนมกราคม   - 

มีนาคม   มีประกาศในhttp://isec.nida.ac.th 

• จัดสอบไปแลว 2 คร้ัง : 

- คร้ังท่ี 1 : วันที่   1 กรกฎาคม 2551 

- คร้ังท่ี 2 : วันที่ 28 ตุลาคม 2551 

ในระยะตอไปอยูระหวางพัฒนาคลังขอสอบ และกองบริการการศึกษาดําเนินการพัฒนาระบบ

สารรับสมัครออนไลน  รวมถึงการชําระเงินผานธนาคารและบัตรเครดิต 
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3. การพัฒนาระบบ e-Office   

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ e-Office  ไดจัดประชุม ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2550 จํานวน 2 คร้ัง 

ป พ.ศ. 2551 จํานวน 3 คร้ัง 

2. การดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 

2.1 โครงการระบบสารสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา   ไดงบประมาณ

รายจาย ปงบประมาณ 2551 วงเงิน 600,000 บาท 

2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   มี 6 บริษัท นําเสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

ซ่ึงคณะอนุกรรมการไดมีมติใหหนวยงานในสถาบัน สมัครเขาทดลองใชระบบของบริษัทวิชั่นเน็ต จํากัด 

เปนเวลา 1 เดือน 

3. แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 

3.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

3.2 ระบบคลังขอมูลสถาบัน 

3.3 โครงการศูนยสํารองขอมูล ปท่ี 1-3 

เนื่องจากสถาบันไดรับงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 เพื่อจัดซ้ือ/จัดจาง 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ภายในวงเงิน 6,256,000 บาท  คณะอนุ

กรรมการฯ  ซ่ึงมีมติใหแจงแกบริษัททั้ง 6 แหง ใหติดตามเรื่องการจัดซ้ือจัดจางจากสถาบันตอไป 

3.4 โครงการปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และโครงการปรับปรุงคอมพิวเตอรแม

ขายสนับสนุนเว็บไซตของสถาบัน  ไดรับงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี รวมกนั 700,000 บาท 

4. โครงการที่ไมไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ 2552 

4.1 ระบบบริการการศึกษา (ระบบรับสมัคร Online) 

4.2 ระบบ SMART CARD สําหรับนักศึกษา 

4.3 ระบบ MIS (ปรับปรุงระบบการรายงาน เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ) 

4.4 โครงการตรวจนับและติดตามครุภัณฑดวย RFID 
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กิจกรรมในรอบปงบประมาณ 2551 

 ในรอบปงบประมาณที่ผานมา   สํานักยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่อโสตทัศน รวมทั้งส้ิน 8 กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร"การสรางเวบ็ไซตสําเร็จรปูดวยโปรแกรม CMS" 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดจัดอบรมหลักสูตร "การสรางเว็บไซตสําเร็จรูปดวยโปรแกรม 

CMS" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 อาคารอเนกประสงค เพื่อให

บุคลากรของสถาบันไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในการจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน รวมถึงบริหารจัดการ

เว็บไซตใหสามารถรองรับการขยายตัวของเว็บไซตในอนาคต  งบประมาณที่ใช  7,509.00 บาท   

มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  37 คน  

 

 

 

 

 

2. ตอนรับผูศึกษาดูงานจากศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

ศูนยสรางสรรคการออกแบบเขาเย่ียมชมดูงานดานงานระบบสารสนเทศทางการเงินและ

งบประมาณ และเทคโนโลยีดานอื่นๆของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันศุกรท่ี 13 มิถุนายน  

2551   โดยมีผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการสํานัก เลขานุการสํานัก และหัวหนาสายงานของสํานัก 

พรอมท้ังตัวแทนสายงานรวมนําเสนอระบบสารสนเทศตางๆใหแกผูเย่ียมชมดูงานรับทราบ งบประมาณที่ใช  

1,500.00 บาท  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  5 คน  
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3. ไอที ฟอรัม ครั้งท่ี 7 เรื่องเขาใจบทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดไอที ฟอรัม คร้ังท่ี 7 เร่ืองเขาใจบทบาทของกฎหมาย

เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ หอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาเขาใจบทบาทของพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 กับการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

งบประมาณที่ใช 7,100.00 บาท  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 258 คน  
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4. โครงการอบรมหลักสูตร"มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ" 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร"มัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ" (Multimedia for 

Presentation) เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2551 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 อาคารอเนกประสงค ชั้น 

5 เพื่อใหบุคลากรของสถาบันสามารถนําเสนองานในรูปแบบของมัลติมีเดียได โดยมุงเนนไปที่การนําเสนอ

แนวปฏิบัติท่ีดท่ีีสถาบันใหทุกหนวยงานจัดทําขึ้น  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  40 คน  
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5. ตอนรับผูศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาศึกษาดงูาน ณ สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551  โดยขอศึกษาดูงานดานงานระบบ

เครือขายและอินเตอรเน็ต งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานติดตั้งบริการ งานบํารุงรักษาคอมพิวเตอร และ

งานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โดยมีผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานั เลขานุการสํานัก และ

ตัวแทนสายงานตางๆ รวมนําเสนองานใหแกผูศึกษาดูงานรับชม และนําชมสถานที่พรอมท้ังพูดคุยกับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานตางๆ  งบประมาณที่ใช 3,800.00 บาท มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  13 คน  

 

 

 

 

6. โครงการอบรม"การสรางเนื้อหาบทเรียน (Contents) สําหรับการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Adobe Presenter 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดโครงการอบรม"การสรางเนื้อหาบทเรียน (Contents) 

สําหรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Adobe Presenter  เมื่อวันพุธท่ี 6 สิงหาคม 

2551  เพื่อใหอาจารยและบุคลากรผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการสอนไดรับความรูในการใชโปรแกรม 

Adobe Presenter  มาใชสรางเนื้อหาบทเรียนในรูปอิเล็กทรอนิกส  งบประมาณที่ใช 2,118.00 บาท มี

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  14 คน  

 

7. ประชุมเพื่อหารือและรับฟงการชี้แจง 

ประชุมเพื่อหารือและรับฟงการชี้แจง เมื่อวนัอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 เร่ือง การเตรียมพรอมใช

งานเครือขายที่มีการยืนยันตัวตน โดยตัวแทนทุกคณะ/สํานัก  รวมทั้ง IT Agent จํานวน 70 คน  รวมรับฟง

และทราบถึงวิธีการเตรียมพรอมการใชงานเครือขายที่มีการยืนยันตัวตน  งบประมาณที่ใช 2,100.00 บาท  

มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 70 คน  
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8. แนะนําการใชระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพแกผูบริหาร 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดใหคุณไพศาล กาญจนวงศ จากมหาวิทยาลัยแมโจ มา

บรรยายและแนะนําการใชระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับผูบริหาร  เมื่อวันอังคารที่ 9 

กันยายน 2551  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  23 คน 
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สถิติการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ 2551 

(1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 

 

1. สายงานโครงสรางพื้นฐาน 

 

หนวยระบบเครือขาย และระบบอินเตอรเน็ต 

1)  อุปกรณท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 

ประเภท อุปกรณท่ีรับผิดชอบ จํานวน หนวยนับ หมายเหตุ 

3COM Baseline 2024 50 เคร่ือง  

3COM Baseline 2924 4 เคร่ือง  

3COM Switch 3824 2 เคร่ือง  

3COM Switch 3812 2 เคร่ือง  

Access Switch 

SMC Switch, ย่ีหออ่ืนๆ   30 เคร่ือง  

Switch Layer4 Enterasys E7 1 เคร่ือง  

Switch Layer3 Foundry  1 เคร่ือง  

Cisco Catalyst 2950 1 เคร่ือง  Wireless Switch 

Cisco Catalyst 3550 1 เคร่ือง  

AP Cisco Aironet 1130AG 46 เคร่ือง  Access Point 

AP Proxim600 74 เคร่ือง  

POE Switch Cisco POE Switch  22 เคร่ือง  

Wireless Gateway Colubris 1 เคร่ือง  

Router  Cisco 7604 1 เคร่ือง  

POE Switch Cisco Catalyst Express 520 22 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขายเมล   2 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขาย ICS  1 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขาย radius  1 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขาย dhcp  2 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขาย  Proxy 3 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขาย  Lab 1 เคร่ือง  

เคร่ืองแมขาย 

เคร่ืองแมขาย ITStat 1 เคร่ือง  
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2)  สถิติการใหบริการของหนวยระบบเครือขาย และระบบอินเตอรเน็ต 

 

 ประเภท รายการ จํานวน 

1. บริการบัญชีผูใช (User 
Account Service) 

1.  โดเมน nida.ac.th  (บุคลากร)  
 

 
2.  โดเมน grads.nida.ac.th (นักศึกษา) 
 

 
3.  โดเมน ics.nida.ac.th (บุคลากร) 

ท้ังหมด 1192 รายชื่อ 
เพิ่มข้ึน 90 รายชื่อ 
 
ท้ังหมด 9474 รายชื่อ 
เพิ่มข้ึน 2498 รายชื่อ 
 
ท้ังหมด 726 รายชื่อ 
เพิ่มข้ึน 77 รายชื่อ 

2. การดูแลระบบเครือขาย 1. บํารุงรักษา/ซอมแซม อุปกรณเครือขาย  และ
จุดเชื่อมตอ กสท. (CAT Internet Connection 
Maintenance)  

2. บํารุงรักษา/ซอมแซม อุปกรณเครือขาย  และ
จุดเชื่อมตอ UNINET (UNINET Internet 
Connection Maintenance)  

3. บํารุงรักษาอุปกรณเครือขายแลน (LAN 
Related  Equipment   Maintenance)  

4. บํารุงรักษาอุปกรณเครือขายไรสาย (Wi-Fi 
Related  Equipment   Maintenance)  

5. ตรวจวัดสัญญาณ Wi-Fi (Wi-Fi Signal 
Management  

6. เคลื่อนยายจุดกระจายสัญญาณ  (Access Point 
Maintenance) 

85 คร้ัง 

6 คร้ัง 

25 คร้ัง 
 

220 คร้ัง 

4 คร้ัง 
 

8 จุด 
 

3. การดูแลเครื่องแมขาย 
(Server Operation) 
     

1. ปรับปรุง ติดตัง้ แกไขการบริการตามที่ผูใชรอง
ขอ  (Server Maintenance) 

2. ติดตั้งเคร่ืองแมขายใหบริการ (Network Server 
Installation) 

130 คร้ัง 

 

4. อื่นๆ (Other) 1. แกไขปญหาทางโทรศัพท  
2. ติดตั้งและตรวจเช็คเคร่ืองในสวนที่เปนปญหา

ดานเครือขายและเมล นอกสถานที่  
3. ติดตั้งและดแูลเคร่ืองแมขาย Endian ใหบริการ 

DHCP, Firewall สําหรับระบบล็อคอินหองมีเดีย
ของสํานักบรรณสาร 1 เคร่ือง 

4. ติดตั้งและดแูลเคร่ืองแมขาย 
ezproxy.nida.ac.th ใหกับสํานักบรรณสาร 
เพื่อใหผูใชจากภายนอกสถาบันสามารถเขา
ระบบฐานขอมูลหองสมุด 1 เคร่ือง 

5. สํารวจ ดูแล ตรวจสอบ ประสานงาน วาง
แผนการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย  
 

415 คร้ัง 
40 คร้ัง 

 
8 คร้ัง 

 
 

4 คร้ัง 
 
 
 

120 จุด 
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หนวยระบบความปลอดภัย 

1) อุปกรณท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 

 

2) สถิติการใหบริการของหนวยระบบความปลอดภัย 

ประเภท รายการ จํานวน 

ดูแลรักษาเคร่ืองแมขาย 1. เคร่ืองแมขายใหบริการระบบยืนยันตัวตน 

(pfSense Server) 

2. เคร่ืองแมขายระบบ CIMS 

3. เคร่ืองแมขาย WSUS(Windows Server 

Update Services) 

4. เคร่ืองแมขายโปรแกรมปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร 

3 เคร่ือง 

 

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

 

2 เคร่ือง 

 

 5. Firewall 

6. Network Maintenance 

1 เคร่ือง 

4 คร้ัง 

งานดานระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

1. ติดตั้งระบบ LAN Authentication Server 

2. ตั้งคาระบบ LAN Authentication Client 

3. บริการติดตั้ง Windows License (Windows 

License Distribution) 

4. บริการดานระบบความปลอดภัย 

(Authorization) 

3 เคร่ือง 

140 เคร่ือง 

80 คร้ัง 

 

10 คร้ัง 

 

 5. แกปญหาดานไวรัส (Virus Investigation ) 

6. ทดสอบผลิตภณัฑ Anti Virus  

75 คร้ัง 

1 ย่ีหอ 

 7. จัดทําคูมือการใชงานระบบยืนยันตัวตน 1 ฉบับ 

 8. งานอื่นๆ (ติดตัง้, NetID) 10 คร้ัง 

ประเภท อุปกรณท่ีรับผิดชอบ จํานวน หนวยนับ หมายเหตุ 

Windows 

Physical 

Server(Server 

Grade) 

− WSUS 

− Trend Micro 

Antivirus Server 

2 เคร่ือง  

Windows VM 

Server 

NOD32 Antivirus 

Server 

1 เคร่ือง อยูบน Host 

Trend Micro 

Free BSD 

Physical 

Server 

pfSense Server 3 เคร่ือง PC grade 2 

เคร่ือง และ Small 

PC Form Factory 

1 เคร่ือง 

Ubuntu VM 

Server 

CIMS 1 เคร่ือง  
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2. สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1) อุปกรณท่ีหนวยงานรับผิดชอบ 

อุปกรณท่ีรับผิดชอบ จํานวน หนวยนับ หมายเหตุ ประเภท 

รายการ หนาท่ี    

Linux Server  ระบบโควตางานพิมพ  1 เคร่ือง  

ระบบ e-learning 

(lms.nida.ac.th) 

1 เคร่ือง  

FTP Server ระบบ MIS 1 เคร่ือง  

Test Database Server + 

DHCP 

1 เคร่ือง  

Personal 

Computer Windows Server 

ระบบ NetID 1 เคร่ือง  

VMware ESX 

Server 

Virtual Machine Host 2 เคร่ือง  

Virtual Machine Host 6 เคร่ือง  Windows Server 

 File Server + Web Server 

ของระบบงานบริการ

การศึกษา 

2 เคร่ือง  

Database Server ของ

ระบบ MIS และงานบริการ

การศึกษา 

1 เคร่ือง  

Server 

Computer 

Unix Server 

Application Server  ของ

ระบบงานรับสมัคร 

1 เคร่ือง  

Direct Attached 

Storage 

 1 เคร่ือง  Storage 

Tape Backup  1 เคร่ือง  

Security Firewall   1 เคร่ือง  

Gigabit Switch  4 เคร่ือง  Access 

Switch 10/100 Switch  3 เคร่ือง  

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประกันคุณภาพ (QA) 

1 เคร่ือง  

ระบบ e-testing 4 เคร่ือง  

ระบบ Helpdesk 1 เคร่ือง  

Report Server ของ 

ระบบงานรับสมัคร 

1 เคร่ือง  

ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 1 เคร่ือง  

Virtual 

Machine 

Windows Server  

For Development 7 เคร่ือง  

Other เคร่ืองสแกน

กระดาษคําตอบ 

 1 เคร่ือง  
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2) สถิติการใหบริการของหนวย MIS 

 

ประเภท รายการ จํานวน (ครั้ง) 

ระบบ MIS ของสถาบัน 

1. ติดตั้งโปรแกรมระบบงาน 63 

2. เพิ่มผูใชระบบและกําหนดสิทธิการใชโปรแกรม 17 

3. แกไขโปรแกรมและรายงาน 64 

4. ชวยตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล เมื่อ

ผูใชระบบไมสามารถคนหาหรือปรับปรุงขอมูลผาน

โปรแกรมของระบบได 

31 

5. แนะนําขั้นตอนและวิธีการใชงาน 30 

 

 

 

 

User Request 

6. ประสานงานกับบริษัทภายนอกที่มาบํารุงรักษา

อุปกรณและระบบงาน 

17 

7. สํารองระบบและขอมูล ทุกวัน 

8. จัดทําขอมูลรายบุคคลดานบุคลากรสง สกอ. 1 

9. จัดทําขอมูลการเงินสง กพร. 4 
งานประจํา 

10.  จัดทําขอมูลคาเส่ือมสง กพร. 4 

ระบบประกันคุณภาพสถาบัน (NIDA QAIS) 

1. เพิ่มผูใชระบบและกําหนดสิทธิการใชโปรแกรม 150 

2. ตรวจสอบขอมูลเมื่อผูใชไมสามารถใชงานระบบได 45 

 

User Request 

3. แนะนําขั้นตอนและวิธีการใชงาน 500 

4. แกไขโปรแกรมและรายงาน 60 

5. ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ 5 

 

Development 

6. จัดทําเอกสารอางอิงระบบ 3 

ระบบรับสมัครนักศึกษา 

User Request 1. ปรับขอมูลในระบบ 10 

งานประจํา 2. สํารองขอมูล ทุกวัน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-doc)  (ทดสอบการใชงานโปรแกรมบริษัท  วิช่ันเน็ต) 

1. เพิ่มผูใชระบบและกําหนดสิทธิการใชโปรแกรม 40 User Request 

2. แนะนําขั้นตอนและวิธีการใชงาน 30 

Development 3. ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ 15 

ระบบ e-Testing 

1. เพิ่มผูใชระบบและกําหนดสิทธิการใชโปรแกรม 10 

2. แนะนําขั้นตอนและวิธีการใชงาน 20 User Request 

3. ตรวจสอบขอมูล 5 

4. แกไขโปรแกรม 5 
Develop 

5. ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ 10 
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ประเภท รายการ จํานวน (ครั้ง) 

ระบบ e-Learning 

User Request 1. สรางรายวิชา+upload เอกสาร 3 

 2. สราง user 5 

Development 3. แกไขโปรแกรม 10 

งานประจํา 4. สํารองขอมูล 2 

งานตรวจกระดาษคําตอบ 

User Request 1. ตรวจกระดาษคําตอบและประมวลผลคะแนนสอบ 24 

 

 

 

3. สายงานบริการคอมพิวเตอร 
 

หนวยหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

 1)  สถิติการใหบริการของหนวยหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภท รายการ จํานวน 

1. บริการหองปฎิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียน

การสอน และอบรม ของ

สถาบัน ( LAB Study) 

 

1. ชม. ท่ีเปดใหบริการหองปฏิบัติการ 

2. ชม. ท่ีใหคําปรึกษาและแกไข

ปญหาในหองปฏิบัติการ 

3. จํานวนครั้งการขอจอง

หองปฏิบัติการ 

987 ชั่วโมง 

1152 ชั่วโมง 

 

357 คร้ัง 

2. บริการหองปฎิบัติการ

คอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษา และบุคลากรของ

สถาบัน ( LAB Walk-in) 

1. ชม. ท่ีเปดใหบริการหองปฏิบัติการ 

2. ชม. ท่ีใหคําปรึกษาและแกไข

ปญหาในหองปฏิบัติการ 

3. บริการการพิมพสําหรับนักศึกษา 

3,810 ชั่วโมง 

3,550 ชั่วโมง 

 

258,067 หนา 

3. บริการการพิมพในหอง

คนควาของสํานักบรรณสาร

การพัฒนา 

4. บริการการพิมพสําหรับนักศึกษา 7,167 หนา 
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หนวยติดต้ัง บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

1)  สถิติการใหบริการของหนวยติดต้ัง บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 

ประเภท รายการ จํานวน (ครั้ง) 

1. Hardware 1. upgrade/ติดตั้งอุปกรณ อาทิ Main 

broad, Hard Disk, RAM, CD-ROM, 

Sound Card ฯลฯ 

2. ติดตั้งอุปกรณตอพวง อาทิ Printer , 

Scanner ฯลฯ 

3. ซอมแซมอุปกรณใหใชงานได เชน 

เปลี่ยน Power Supply, Printer  

80 

 

 

95 

 

50 

2. Software 1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการตาง ๆ 

2. ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus และ 

clean ไวรัส 

3. ติดตั้ง Software/Utility ตาง ๆ 

105 

150 

 

160 

3. Network 1. Setup/config ในสวนของ client อาทิ

e-mail, dial-up ฯลฯ 

2. ติดตั้งระบบ LAN 

90 

 

120 

 

 

หนวย Helpdesk 

1)  สถิติการใหบริการของหนวย Helpdesk 

ประเภท รายการ จํานวน(ครั้ง)

Hardware 15 

Software 33 

แกปญหาทางโทรศัพท 

Network 53 

Hardware 41 

Software 40 

ผูใชนําเคร่ืองมาใหแกไข 

Network 597 

 

 

 

 

 

 

 


