
 

 

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2-3  

(ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563)  

โดยเน้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

 

 

 

รายละเอียดของงาน  

รายงานสรุปตามไตรมาส 2-3 ของแต่ละฝ่าย/งาน  ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

 

ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 



 
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ   สรุปผลการด าเนินงานในไตรมาส 2-3  ปี 2563 ดังนี้   

1. รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563        
รายละเอียด ดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ : งบประมาณที่คงเหลือ 100 % เป็นรายการเก่ียวกับงบให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้
ส าหรับงานเครือข่ายสายและเครือข่ายไร้สาย 

  



2. สรุปผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร โดยศูนย์เทคโนโลยีดจิิทัล  

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี ชื่อหลักสูตร สถานทีจ่ัดอบรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 

1. วันที่ 4 มีนาคม 
2563 

อบรมระบบ
เครือข่ายไร้สาย
ส าหรับผู้ใช้งาน
ภายนอก (Guest 
WU) ให้แก่ผู้แทน
จากทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานละ 2 คน  

ณ ห้องปฏิบัติการ
และฝึกอบรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 
2 อาคาร
คอมพิวเตอร์ 

ทีมฝ่ายบริการเครือข่ายและ
สื่อสาร 

2. วันที่ 20 มีนาคม 
2563  

อบรม Application 
เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้บริการการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ 

ณ ห้องอบรม       
e-Testing 4 
อาคารคอมพิวเตอร์ 

นายวิชชุกร ด่านเดชา 
นายวิศิษฎ์ เรืองพรหม 
นส.ภัทรานิษฐ์  โยธินวัฒนบ ารุง 
และนายไพศาล พุมดวง เป็น
วิทยากร 

3. วันที่ 25 - 27 
มีนาคม 2563 

การใช้ Microsoft 
Teams , Zoom 
และ Loom 

อาคารสถาปัตย์ฯ นายวิชชุกร ด่านเดชาและนาย
อวยชัย บุญญวงศ์เป็นวิทยากร 

4. วันที่ 13, 15 และ 
17 เมษายน 
2563  

อบรมหลักสูตรการ
ใช้งาน Cisco 
Webex ส าหรับการ
สอนออนไลน์ 

 ณ ห้อง e-Testing 
3 และ ห้อง e-
Testing 4 อาคาร
คอมพิวเตอร์ 

นายไพศาล  พุมดวง เป็น
วิทยากร  นส.ปิยมาศ จิตตระ 
และ นส.อรทัย ใจจาง เป็น
ผู้ช่วยวิทยากร  

5. วันที่ 5, 7 และ 8 
พฤษภาคม 2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้งานระบบ e-
Testing จ านวน 7 
รุ่น 

ณ ห้องปฏิบัติการ
และฝึกอบรม
เทคโนโลยีดิจิทัล 1 
และ 2 อาคาร
คอมพิวเตอร์ 

นายสุชาติ  เสริมศิริ และนาย
ไพศาล พุมดวง เป็นวิทยากร 
และนส.ภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒน
บ ารุง นส.ปิยมาศ จิตตระ นาย
สรพงศ์ ทินกร เป็นผู้ช่วย
วิทยากร 



ล าดับ วัน/เดือน/ป ี ชื่อหลักสูตร สถานทีจ่ัดอบรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 

6. วันที่ 19 
พฤษภาคม 2563 

การใช้งานโปรแกรม 
Cisco Webex 
Meeting 

ณ ห้องอบรม e-
Testing 4 อาคาร
คอมพิวเตอร์ 

นายไพศาล พุมดวง เป็น
วิทยากร นายสรพงศ์ ทินกร นส.
ปิยมาศ จิตตระ และนส.
อรทัย  ใจจาง เป็นผู้ช่วย
วิทยากร 

7. วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

อบรม Workshop 
“Using of e-
Testing for 
online 
examination in 
English version” 
ส าหรับอาจารย์
ต่างชาติ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
และฝึกอบรม
เทคโนโลยีดิจิทัล 2 
อาคารคอมพิวเตอร์ 

นส. นิธิวรรณ พรมแก้ว 
นักวิชาการ สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย
ภาคภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้า
อบรม และมีบุคลากรจากศูนย์
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้ช่วย
วิทยากร 

 

 

 

 

  



ภาพกิจกรรม   

1. อบรมระบบเครือข่ายไร้สายส าหรับผู้ใช้งานภายนอก (Guest WU) 

 

 

 



 

 

2. อบรม Application เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  อบรมหลักสตูรการใช้งาน Cisco Webex ส าหรับการสอนออนไลน์ 
 

 

 

      



 

4. การอบรมการใช้ Microsoft Teams , Zoom และ Loom  

 
 



 

 

 

 

 

 



5 . การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-Testing จ านวน  7  รุ่น 

 
 
 
 

 
 
 



              
  

6. การใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting  
 

  



 
 

 
 
 
 

https://i2.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/99068.jpg?fit=1108%2C1477&ssl=1
https://i2.wp.com/cdt.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/99068.jpg?fit=1108%2C1477&ssl=1


7. อบรม Workshop “Using of e-Testing for online examination in English version”          
ส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ 



 

 งานพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 

1. ระบบทะเบียนงานวิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ – พัฒนาระบบเพ่ิมเติมในส่วนของการ

บันทึกบทความวิชาการที่ตีพิมพ์: Research Article/Review Article ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ภาระ

งานฉบับใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ การตรวจสอบบทความวิชาการที่ตีพิมพ์: Research 

Article/Review Article ส าหรับหัวหน้าสถานวิจัย และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมในส่วนของ

การบันทึกภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานฉบับใหม่ 

2. ระบบบริหารหลักสูตรตามกรอบ UKPSF – สร้างรายงานสรุปการสอนแบบ formative 

assessment เพ่ือส่งรายงานดังกล่าวให้กับ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน ศูนย์

นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

3. ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ - จัดท ารายงานผลการแสดงความคิดเห็นต่อการ

สอนภาคการศึกษาที่ 2/2562 จ าแนกตามอาจารย์ ตามรายวิชา และตามเงื่อนไขที่ก าหนด คือ มีน.ศ. 

ลงทะเบียนมากกว่าร้อยละ 25 และประเมนิมากกว่าร้อยละ 75 

4. ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของการรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ – ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5. WU e-Learning – บริการให้ค าปรึกษาอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์  ติดตั้ง

และทดสอบ Module การท าแบบทดสอบเพ่ือรองรับสอบออนไลน์ และเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน

ระบบจ านวน 1 หลักสูตร จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 

6. WU e-Testing – พัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมให้สามารถจัดสอบออนไลน์จากภายนอกเครือข่าย

มหาวิทยาลัยได้ ผู้ใช้งานสามารถ Login เข้าใช้งานโดย WU Pass ของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้อง 

Register ใหม ่ให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องรับรหัสผ่านก่อนการสอบ และบริการให้

ค าปรึกษาอาจารย์และนักศึกษาในการสอบออนไลน์ และจัดอบรมการใช้งานให้อาจารย์ไทยจ านวน 7 

รุ่น และอาจารย์ชาวต่างชาติจ านวน 1 รุ่น 

7. ระบบบัณฑิตคนดี – ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการน าเข้าข้อมูลจากระบบเดิม และพัฒนา

ระบบเพ่ิมเติมในให้ศูนย์บริการการศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนบัณฑิตคนดีของนักศึกษาแต่ละคน

เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบในการจบการศึกษา 

8. ศึกษาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมจัดท าคู่มือการใช้งาน – ท าความรู้จักกับ 

Google Meet Enterprise for Education , OBS studio ตัวช่วย Live streaming  



 

 

 งานพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงาน 

1. ระบบงาน Application กรุงไทย –  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. ระบบ e-Budget -- พัฒนาระบบในส่วนของการน าเข้าข้อมูลจากระบบ SAP และบันทึกข้อมูล

กิจกรรมและตัวชี้วัด พร้อมรายงานผลการด าเนินงานในระบบ 

3. ระบบบริหารงานบุคคล – พัฒนาโปรแกรมให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน สามารถดูรายงาน สถิติการมา

ท างานของคนในฝ่าย/งานได้ 

4. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร -- จัดท ารายงานต่าง   ที่เกี่ยวข้องส่งให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

ได้แก่ รายชื่อพนักงานใหม่และพ้นสภาพเพ่ือส่งบริษัทประกันอุบัติเหตุ พนักงานที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการ

ครอบครัวและบุตร ย้อนหลังปี 2558 - 2563 ข้อมูลพนักงานสายวิชาการที่ส าเร็จการศึกษาตามสาขา

ที่ก าหนด พนักงานที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการครอบครัวและบุตร ย้อนหลังปี 2558 - 2563 ข้อมูลสถิติ

บุคลากร ข้อมูลประมาณการขึันเงินเดือนประจ าปี 2564 พนักงานและลูกจ้างที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การขึ้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้อมูลคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ แยก

ตามส านักวิชา-วิทยาลัย พนักงานสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

และ พนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายน แต่ละหน่วยงาน 

 

 งานตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

1. ระบบ MIS (SAP) -- อยู่ระหว่างอบรมผู้ใช้งานและเตรียมข้อมูลจากระบบ MIS เดิมเพ่ือใช้ในการ

เตรียมการขึ้นระบบ SAP 

2. ระบบบริหารจัดการส านักงานดิจิทัล (DOMS) – จัดทดสอบระบบ UAT ของงานงวดที่ 3 และอบรม

การใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบของงานงวดที่ 4 

3. Smart Farm – พัฒนาระบบแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับในฟาร์มไก ่

4. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย -- เพ่ิมการแสดงข้อมูล FAQ เพ่ือแสดงค าถามที่พบบ่อยในส่วนที่มหาวิทยาลัย

ด าเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พัฒนา Module flash news เพ่ิม Facebook 

messenger website เพ่ือรองรับการ chat ผ่านหน้าเว็บมหาวิทยาลัย เพ่ิม function ข่าวประเภท 

ทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมหมวดข่าว ภารกิจอธิการบดีในหน้า Intranet ของ

มหาวิทยาลัย 

5. เว็บไซต์ของหน่วยงาน/ส านักวิชา (WordPress) -- ศึกษาโปรแกรม Elementor Pro เพ่ือ

เตรียมการอบรมให้กับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดท าโครงสร้างเว็บไซต์ ITA 



 

 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นทีมงานทางเทคนิคร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ในนาม “ทีม WoW” 

- เก็บภาพกิจกรรมต่าง  ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลด าเนินการ ได้แก่ การอบรมการใช้งานระบบ e-

Testing, การอบรมโปรแกรม Webex เป็นต้น 

- จัดท า Banner ประชาสัมพันธ์ Collaborate Tools ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 

- ออกแบบ Banner ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563 ให้ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 

- จัดท า Banner เพ่ือประชาสัมพันธ์โปรแกรม GenStat 

- VDO คลิปต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 



 
 

ล ำดับที ่ ผลกำรด ำเนี นงำน 

1 จัดท ำ  TOR บ ำร  งร ักษำเคร    องสำรองไฟฟ  ำ APC เร  ยบร  อย อยู ระหว ำงกระบวนกำร พัสด  

2 ติดตั้งHardware ระบบ เคร  อข ำยไร  สำย กล   มอำคำรเร  ยนรวม  
ติดตั้ง Access Point อำคำรเร  ยนรวม1 เร  ยนรวม3 เร  ยนรวม5 แล วเสร  จ ( ยกเว น อำคำรเร  ยนรวม7 ) 

3 จัดท ำ  TOR เช ำใช  คร  อข ำย Internet ส ำหรับกล   มอำคำรบ ำนพก ั บ  คลำกร อยร ู  ะหวำ   งกำรจด ั  ท ำ  TOR 

4 จัดท ำ  TOR เช ำซ ้อ Access Point ส ำหรับหอพก ั  นก ั  ศ  กษำ อยร ู  ะหวำ   งกำรจด ั  ท ำ  TOR 

5 จัดท ำ  TOR ระบบเคร  อข ำย รองร ับกำรใชง   ำนศ ูนยก    ำรแพทย   แลว   เสร  จเม ่อเด อน เมษำยน2563    

6 ประมำณรำคำกำรติดตั้งระบบเคร  อข ำยส ำหรับกำรปร ับปร  งหอ    ง 300 ท  ่นง ั่  อำคำรเร  ยนรวม 

7 ประมำณรำคำกำรติดตั้งระบบเคร  อข ำยส ำหรับกำรปร ับปร  งหอ    งประช  ม ช ั้น 3 ท  ่นง ั่  อำคำรเร  ยนสถำป ัตย   
8 จัดท ำ TOR ปร ับปร  งระบบโทรศัพท เพ ่อรองร ับกำรให บร ิกำรศ ูนย กำรแพทย   แล วเสร  จ เมษำยน 2563 

9 จัดท ำ  TOR ระบบกำรเร  ยนกำรสอนทำงไกลส ำหรับโรงพยำบำลศ ูนย กำรแพทย   แลว   เสร  จ เมษำยน 2563 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 

1. งานซ่อมบ ารุงทุกงานสามารถด าเนินการแก้ไขได้ปกติ ไม่มีงานค้างในระบบ 

รายงานผลการด าเนินงานตาม OKRs 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อตาม OKRs ผลการด าเนินงาน มี.ค. เม.ย. พค. 
 

1 KR1: อัตราการตอบกลับลูกค้าใน FB 
Messenger จาก 60 นาที 

เหลือ 40 นาท ี

 ค่าเวลาเฉลี่ย
อยู่ท่ี 7 นาที 

ค่าเวลาเฉลี่ย
อยู่ท่ี 3 นาที 

ค่าเวลาเฉลี่ย
อยู่ท่ี 1 นาที 
ณ วันท่ี 25 พค 

2 KR2: ความพึงพอใจในการซ่อมบ ารุง
ร้อยละ 90 

ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร 

ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 

 
 

97.57% 

96.0% 

 
 

98.67% 

95.11% 

 
 

96.31% 

95.78% 

3 KR3: ระยะเวลาเฉลี่ยในการปิดงานซ่อม
บ ารุงระดับง่าย/ปานกลาง 

จาก 2 วัน เป็น 0.5 วัน 

 13 ชม.  
21 นาที 

10 ชม.     
22 นาที 

13 ชม. 
19 นาที 

4 KR4: ระยะเวลาเฉลี่ยในการปิดงานซ่อม

บ ารุงระดับยาก จาก 2 วัน เป็น 1 วัน 

 - - - 

5 KR5: ระยะเวลาเฉลี่ยในการปิดงานซ่อม
บ ารุงที่ต้องรอสั่งอุปกรณ์ 5 วนัท าการ 

 - - - 

6 KR1: มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการซ่อม
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 100% 

 100% 100% 100% 

  



2. งานจัดซื้อวัสดุ ด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ สามารถซ้ืออุปกรณ์มาส ารองไว้เพียงพอส าหรับงานซ่อมบ ารุง 

3. งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรใหม่ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม มีจ านวน ทั้งสิ้น 40 ชุด 

และรอติดตั้งให้กับส านักวิชาสหเวชศาสตร์ จ านวน 8 ชุด, ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จ านวน 5 ชุด 

เป็นการน าเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ามาหมุนเวียนใช้งาน โดยจอภาพใช้จอคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด 

4. ขออนุมัติจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์จ านวน 20 ตัว เพื่อใช้หมุนเวียนในการซ่อมไว้ทดแทนจอคอมพิวเตอร์เสียในกรณี

ที่จอเดิมเป็นจอขนาด 23 นิ้ว ใช้งบประมาณในการจัดซื้อประมาณ 74,000 บาท อยู่ในขั้นตอนขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

5. ได้รับคืนคอมพิวเตอร์มาจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในกลุ่มอาคารเรียนรวม 1, 3, 5 และ 7 จ านวน   

32 ชุด น ามาใช้หมุนเวียนให้อาจารย์และบุคลากรใหม่  

6. ด าเนินการจัดซื้อสแกนเนอร์ส ารองไว้ที่คลังพัสดุจ านวน 4 ชุด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

7. ด าเนินการแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ อันประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ และเครื่องส ารองไฟ เริ่มด าเนินการจ าหน่ายออกจากระบบในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. 

8. License Windows ได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว มีสัญญา 1 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 


