
 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1  

(ตั้งแต่เดือน 1ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562)  

โดยเน้นตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของงาน  

รายงานสรุปตามไตรมาส 1 ของแต่ละฝ่าย  ดังนี้ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

 

งานพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  

1. ระบบประเมินพนักงานสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โมดูล 
-โมดูลการบันทึกและค านวณภาระงาน  
-โมดูลสรุปผลการประเมิน ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปีประเมิน 2562) 

2. ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ตามกรอบ UKPSF (ด าเนินการแล้วเสรจ็ ในส่วนที่มีการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

3. ระบบบริหารหลักสูตรตามกรอบ UKPSF (ด าเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม) 

4. ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของการรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ – อยู่ระหว่างด าเนินการของ

ธนาคารในการ setup ข้อมูล Payment Gateway 

งานพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน 

1. ระบบจัดการค่าโทรศัพท์ ด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 

2. ระบบบริหารเงินยืมทดรอง ด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 

3. ระบบงาน Application กรุงไทย – อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับทีมงานของธนาคารกรุงไทย จะแล้ว

เสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

4. ระบบ e-Meeting (ด าเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม) 

งานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

1. ระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (16 เตียง) (ด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน)    

2. ระบบ MIS SAP – อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3 

3. ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) – อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 

4. ระบบงานส าหรับสถานีวัดระดับน  า และ สถานีวัดอากาศ (ด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน)  

5. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังใช้งาน)    

6. เว็บไซต์ของหน่วยงาน/ส านักวิชา (Wordpress) (ด าเนินการแล้วเสร็จ ก าลังใช้งาน)    



7. ออกแบบและติดตั งเว็บไซต์ประชุมวิชาการนานาชาติ “THE IMPACT OF THE FRONTIER RESEARCH 

IN THE DIGITAL ERA 2020” https://annualcongress.wu.ac.th  

  



8. ออกแบบและติดตั งเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) https://rspg.wu.ac.th  



สรุปการท างานของฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

 

1. งานการแจ้งซ่อมจากระบบ e-services ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีการแจ้งซ่อมเข้า

มาในระบบ รวมทั้งสิ้น 1,103 ใบงาน สามารถแยกตามกลุ่มปัญหาได้ดังนี้ 

 1.1 ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ต 

  1.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับระบบ Wireless จ านวน 13 รายการ 

  1.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับระบบ Lan จ านวน 87 รายการ 

1.2 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 

  1.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับ Printer จ านวน 12 รายการ 

  1.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับ Scanner จ านวน 3 รายการ 

  1.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับ Monitor จ านวน 27 รายการ 

  1.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับ Computer จ านวน 126 รายการ 

  1.2.5 ปัญหาเกี่ยวกับ UPS จ านวน 2 รายการ 

  1.2.6 ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 4 รายการ 

  1.2.7 ปัญหาอื่นๆ จ านวน 20 รายการ 

 1.3 ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ 

  1.3.1 ปัญหาเกี่ยวกับ Windows จ านวน 53 รายการ 

  1.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับ Antivirus จ านวน 6 รายการ 

  1.3.3 ปัญหาเกี่ยวกับ Microsoft Office จ านวน 24 รายการ 

  1.3.4 ปัญหาอื่นๆ จ านวน 54 รายการ 



 1.4 ปัญหาโทรศัพท์ 

  1.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 99 รายการ 

  1.4.2 ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ OCS จ านวน 7 รายการ 

  1.4.3 โทรศัพท์บ้าน จ านวน 1 รายการ 

 1.5 ปัญหาระบบสารสนเทศ 

  1.5.1 ปัญหาเกี่ยวกับระบบ e-office 4 รายการ 

  1.5.2 ปัญหาเกี่ยวกับระบบ MIS 1 รายการ  

 1.6 ปัญหาเกี่ยวกับ Finger Scan   

1.6.1 ปัญหาเกี่ยวกับ Finger Scan จ านวน 1 รายการ 

1.7 ปัญหาอื่นๆ มีจ านวน 55 รายการ 

 

  



2. เวลาเฉลี่ยในการเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาของนายช่างเทคนิคอยู่ที่ 17.6 ชม. 22 นาที ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยเวลาในการเข้าซ่อม 

 

3. คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วมีรายการดังนี้ 

 3.1 คอมพิวเตอร์   จ านวน 19 ชุด 

 3.2 จอคอมพิวเตอร์ขนาด 23 นิ้ว  จ านวน 35 จอ 

 3.3 เครื่องสแกนเนอร์  จ านวน 4 เครื่อง 



4. การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบวัสดุจ านวน 1,000,000 บาท การจัดซื้อเป็นไปตามแผนของแต่ละฝ่าย

สามารถแยกการใช้จ่ายตามฝ่ายได้ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 ข้อมูลแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ 

5. การจัดท าคู่มือการแก้ไขปัญหาได้ท าการจัดท าแสดงที่หน้าเว็บไซด์ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้เมนู         

Tip and Tricks จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 5.1 วิธีแก้ไขกรณี Windows 10 สั่งพิมพ์ไม่ได้ (ไม่ขึ้นให้ใส่รหัส) 
 5.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ Windows 
 5.3 การตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติบน Windows 10 
 5.4 วิธีการเปลี่ยนเมนูทั้งหมดให้เป็นภาษาไทย WIndows10 
 5.5 การติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใน Windows 10 
 5.6 การตั้งค่าเครื่องสแกนเนอร์ Fujitsu Fs 

https://cdt.wu.ac.th/?p=9609
https://cdt.wu.ac.th/?p=9497
https://cdt.wu.ac.th/?p=9473
https://cdt.wu.ac.th/?p=9472
https://cdt.wu.ac.th/?p=9132


6. เวลาเฉลี่ยในการตอบค าถาม/ปัญหา ผ่านทาง Facebook Inbox Messenger อยู่ที่ 19 นาที ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 หน้าจอแสดงเวลาเฉลี่ยในการตอบปัญหาผ่าน Facebook Inbox Messenger 

 



สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

  ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

 

1. จัดท า TOR ระบบเชื่อมโยง Internet  แล้วเสร็จ 

2. จัดท า TOR ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  ได้เนื้องานที่ 99% 

3. จัดท า TOR โครงการ Internet กลุ่มบ้านพักบุคลากร  ได้เนื้องานประมาณ 50 % 

4. จัดท า TOR โครงการ ปรับปรุง Access Point กลุ่มอาคารหอพักนักศกึษา  ได้เนื้องานประมาณ 50 % 

5. ด าเนินการให้บริการระบบเครือข่ายเพ่ืองานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปี การศึกษา 2561 ณ อาคารไทยบุรี มีปริมาณการใช้งาน Bandwidth  

โดยรวมอยูท่ี่ 300-500 Mbps , ระบบเครือข่ายสายและไร้สายให้บริการได้อยา่งต่อเนื่อง ราบร่ืน  

ไม่เป็นปัญหาการใช้งาน  



 

สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

 ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปี 2563
ณ เดือน ธันวาคม 2562

งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ


