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บทสรุปรายงานผลการดําเนินงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) 
 

ในรอบปงบประมาณ 2552 ท่ีผานมา สํานกัการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดดําเนินกิจกรรมตาม

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบดวยการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา  โดย

สํานักไดจัดแบงสายการบริหารงานออกเปน 6 กลุมงาน ไดแก 1) กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน   2) กลุมงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศ     3) กลุมงานบรกิารคอมพิวเตอร       4) กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ   5) กลุมงานบรกิารวิชาการ  และ 6)กลุมงานบริหารและธุรการ   โดยมีอัตรากําลังท้ังส้ิน 31 

อัตรา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรรวมทั้งส้ิน 31,455,400 บาท 

สําหรับผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่เปนภาระงานประจํา    สํานักไดใหบริการที่ครอบคลุมท้ัง

ดานระบบเครือขาย ระบบอินเตอรเน็ต ระบบความปลอดภัย การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน การ

ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท้ังการเรียนการสอน และ Walk-in   การใหบริการติดตั้งและ

บํารุงรักษาคอมพิวเตอร  มีหนวย Helpdesk ทําหนาที่ประสานในการรับแจงปญหา ใหคําแนะนําเบื้องตน  

นอกจากนั้นสํานักไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันและติดตามการปฏิบัติงาน

ตามแผน  รายงานผลการปฏิบัติราชการดานการจัดการสารสนเทศตอ กพร. 

สถาบันไดมอบหมายใหสํานักดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ  e-Learning , e-Testing ,  

e-Office  ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พรอมกันนั้น

สํานักยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิ โครงการจัดทํา

ส่ือดวยตนเอง (ภายใตโครงการการพัฒนาระบบ e-Learning ของสถาบันฯ)     อบรมการใชงานโปรแกรม 

SPSS for Windows เวอรชั่น 17.0      และโครงการอบรมการใชงานระบบบริหารการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส  เปนตน  อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ใหแก หนวยงานนํารอง ผูใชงานระบบ และ

สําหรับผูบริหารระดับกลาง  นอกจากนี้สํานักยังไดจัดศึกษาดูงานดาน office Automation ท่ีบริษัท ปตท.

จํากัด (มหาชน) ใหแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก และหัวหนากลุมงาน อีกดวย 

นับไดวาในรอบปท่ีผานมาสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดมีสวนรวมเปนกําลังสําคัญ  ใหกับ

สถาบันในการใหบริการและขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเต็ม

รูปแบบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรไอซีทีของสถาบัน 
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รายงานผลการดําเนินงานของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) 
 

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 2551 สถาบันไดประกาศ เร่ือง การแบงสวนราชการในสํานักงาน

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีผลใหหนวยเสียงและอิเล็กทรอนิกส และหนวยภาพนิ่งและ

โทรทัศน  ยายไปสังกัดกลุมงานโสตทัศนูปกรณ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 

2551 นอกจากนี้สํานักยังไดรับมอบหมายใหจัดทําโครงการสอบจัดระดับความรูความสามารถทางการใช

คอมพิวเตอร ปละ 4 คร้ัง เพือ่พัฒนานักศึกษาของสถาบันใหมคีวามรูทางการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับ

มาตรฐาน  จะเห็นไดวาที่ผานมาสํานักมีหนาที่ความรับผิดชอบในดานการเรียนการสอน การอบรม ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และใหบริการดานเทคโนโลยีการศึกษา  แตในปจจุบันภาระหนาที่จะมุงเนนหนักไป

ท่ีงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลักใหญ 

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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โครงสรางและอัตรากําลัง สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานโครงสราง
พื้นฐาน  

กลุมงานบรกิาร
คอมพิวเตอร 

กลุมงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 

หนวยแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ 
- งานแผนยทุธศาสตรไอซีท ี
- งานประเมนิผลแผนและการ 
  ดาํเนินงานตามแผน 
- งานประเมนิตนเอง  
   (ประกันคุณภาพ/กพร.) 
- งานขอมูลสําหรับการประเมิน 
หนวยอาคารสถานที ่
- งานบรกิารขอใชสถานที่และ 
   คิดคาใชจาย 
- งานความสะอาดและ
บํารุงรักษา 
- งานรักษาความปลอดภัย 
 
 

ผูอํานวยการ

รองผูอาํนวยการ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

กลุมงานบริหารและ
ธุรการ 

หนวยระบบเครือขาย 
อินเตอรเน็ต  
และระบบความปลดภัย 
- LAN/Wireless LAN 
- Remote Access 
- Network Monitoring 
- User authentication 
  system 
- Firewall system 
- Anti-virus system 
- Intruder detection 
  system 
- Contingency plan 
หนวยเครื่องแมขาย 
- DNS server 
- Mail server 
- FTP server 
- Proxy server 
หนวยกราฟก  
สื่อประสม และเวบ็ 
- งานออกแบบกราฟก 
- งานสรางสื่อนาํเสนอดวย 
  คอมพวิเตอร 
- งานเว็บเพจสถาบัน คณะ/ 
  สํานกั และหนวยงานตาง ๆ 
- งานเว็บทา และ Job link 
- งานรับฟงความคิดเห็นผาน 
  เว็บบอรด 
 

หนวยวิเคราะห ออกแบบ
และพฒันาระบบงาน 
- ระบบบรกิารการศกึษา 
- ระบบการเงินการคลงัและ
พัสด ุ
- ระบบบคุลากร 
- ระบบสํานกังาน 
- ระบบการเรียนการสอน    
  ฯลฯ 
หนวยคลังขอมูล 
- ขอมูลผูสมัครเขาศึกษา 
- ขอมูลนกัศึกษา 
- ขอมูลนกัศึกษาเกา 
- ขอมูลบุคลากร 
- ขอมูลภาระงานวิชาการ 
- คลังขอสอบ   
  ฯลฯ 
หนวยสนับสนุนระบบ 
งานอื่น 
- งานหองสมุด 
- งานตัดสินใจเพื่อการบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ  
- งานตรวจขอสอบ 
- งานการประชุม (e-Meeting) 
 

หนวยธุรการ 
- งานรับสงหนงัสอื 
- งานจัดเก็บเอกสาร 
- งานประชุม 
หนวยการเงิน 
- งานจัดทํางบประมาณและ 
   การเบกิจาย 
หนวยบุคคล 
- งานทะเบียนประวตัแิละสวัสดิการ 
- งานพัฒนาบุคลการ 
- งานจัดผูปฏบิัตงิานลวงเวลาและ 
   เบกิจายคาตอบแทน 
- งานการลาประเภทตาง ๆ  
- งานประเมนิผลประสทิธิภาพ 
   ประสิทธิผลการปฏบิัติงาน 
หนวยพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจาง  
- งานทะเบียนครุภัณฑ และ 
   การยืม-คืน 
หนวยประชาสัมพันธ 
- งานประสานงานการจัดกิจกรรม 
  ของสํานัก 
- งานเผยแพรการจัดกิจกรรม 
  ของสํานัก 
- งานจัดทําเอกสารเพือ่
ประชาสัมพนัธ 
 

อาจารยประจําสํานัก 
- ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง ผศ.ระดับ 8 
(ขาราชการ)   ที่ปรึกษาผูอํานวยการดานงาน
บริการวิชาการ 
- อ.อภิรัตน บุรพิพัฒน    อาจารย ระดับ 7 

่

 

คณะกรรมการประจํา
สํานัก

หนวยหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- หองปฏบิัตกิารทัว่ไป 
- หองปฏบิัตกิารเฉพาะทาง 
- หองปฏบิัตกิารวิจัย 
หนวยติดตั้ง บริการ  
และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
- งานติดตัง้ Hardware /  
  Software หองเรียน และ 
  หนวยงานตาง ๆ  
- งานซอมบํารุง 
- งาน print/scan/write  
  ขอมูล 
หนวย Helpdesk  
- งานรับแจงปญหาและให 
  คาํแนะนําเบื้องตน 
- งานจัดทําคูมือการตดิตั้ง 
  การใชงาน และ FAQ 
- งานประวตัิ และสถิต ิ
 

หนวยการทดสอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 
 
หนวย e-Learning 
 
หนวยการสอบจัดระดับความรู 
ทางคอมพิวเตอร 
 
หนวยฝกอบรม 
 
หนวยสงเสริมการจดัอันดับทาง
เว็บ (Webometrics) 
 

กลุมงานบรกิาร
วิชาการ 

หลักสูตรโครงการรวมบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวม 31 อัตรา แบงเปน 
ขาราชการ 12 อัตรา 
สาย ก. 4 อัตรา   สาย ข. ค.  8 อัตรา  
พนักงานระบบใหม 14 อัตรา  
ลูกจางประจํา 3 อัตรา 
ลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา     
พนักงานระบบใหม 6 อัตรา (อัตรา
ใหม รออนุมัติ) 

กลุมงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หนวยคนควาและวิจัย
เทคโนโลยี 
 
หนวยพัฒนานวัตกรรม 
 
หนวยบริหารความเสี่ยง 
 

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(วาง) 
สายงานบริหารและ

ธุรการ 

 

1 ก.พ. 52 
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ภาระหนาท่ีและการจัดแบงหนวยงาน   

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดแบงการบริหารงานดังนี้ 

 

1. กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน 

 

1.1  หนวยระบบเครือขาย มีหนาที่ดูแลอุปกรณเครือขาย เชน Router , Firewall,  

Switch , Hub , Modem, Access Point ตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  แกไขปญหากรณีท่ีเคร่ือง

ลูกขายไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายภายในสถาบันได   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.  เชื่อมโยงกับเครือขาย UNINET ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดวย

ความเร็ววงจรเทากับ 1 กิกะบิต/วินาที   เปนวงจรหลักในการติดตอ ส่ือสารระหวาง

สถาบันกับเครือขายภายนอก และใชสําหรับงานบริการดานหองสมุด 

2.   เชื่อมโยงกับเครือขายของ บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จํากัด ดวยความเร็ววงจรภายในและ

ตางประเทศเทากับ 50 และ 5 เมกกะบิต/วินาที ตามลําดับ   เปนวงจรสํารองในการติดตอ 

ส่ือสารระหวางสถาบันกับเครือขายภายนอก 

 

ท้ังสองเครือขายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เครือขาย LAN เปนเครือขายที่เชื่อมโยงการสื่อสารระหวางอาคารตาง ๆ ดวยสายใยแกว 

แลวกระจายไปยังชั้นตาง ๆ ภายในอาคารจนกระทั่งถึงผูใชบริการ โดยมีอุปกรณ Switch/Router ติดตั้ง

ตามอาคารเพื่อชวยในการหาเสนทาง อุปกรณเครือขายที่ใชในการสื่อสารระหวางอาคารเปนเทคโนโลยี 

Gigabit Ethernet สวนการเชื่อมโยงภายในอาคารสวนใหญเปนเทคโนโลยี Ethernet ความเร็วในการ

เชื่อมตอระหวางอาคารที่มี Core Switch เทากับ 10 กิกะบิต/วินาที สวนอาคารที่โยงถัดไปมีท้ังแบบ

ความเร็ว 1 กิกะบิต/วินาที  

เครือขาย Wireless LAN  เปนเครือขายสําหรับการติดตอส่ือสารแบบไรสาย  โครงสราง

เครือขายนี้เชื่อมตอกันดวยสายใยแกว  มีศูนยกลางอยูท่ีอาคาร 2  ใชเทคโนโลยี POE Switch  เชื่อมโยง

กับจุดใหบริการ Access Point  ซ่ึงกระจายอยู ณ บริเวณสาธารณะทั่วไป  อาทิ   บริเวณพักผอน   โถง

สาธารณะ   สนาม   รวมถึงหองประชุมตาง ๆ  จํานวน 120 จุด  เพื่อใหผูท่ีใชคอมพิวเตอรแบบ Notebook 

หรือ PDA สามารถเชื่อมเขาสู NIDAnet  และอินเตอรเน็ตได   โดยใชมาตรฐานของ IEEE 802.11 b/g   มี

ความเร็วสูงสุดในการใหบริการเทากับ 54 เมกะบิต/วินาที   มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาใชงาน

ดวย WPA key และรหัสผูใช (NetID)    รายละเอียดการเชื่อมโยงเครือขายเปนไปตามภาพที่ 1.1  
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ภาพที่ 1.1  แสดงการเชื่อมโยงเครือขาย Wireless LAN 

 

 

การเชื่อมโยงระหวางเครือขาย LAN, Wireless LAN และ บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จํากัด จะมี

อุปกรณ Firewall ตั้งปองกันการบุกรุกและเพิ่มระดับความปลอดภัยใหกับเครือขายภายใน รวมทั้งมีการแยก

กลุมเครื่องแมขายออกไปตางหาก ท่ีเรียกวา DMZ (demilitarized zone) รายละเอียดการเชื่อมโยง

เครือขายเปนไปตามภาพที่ 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  และเจาหนาที่  

สามารถเขาใชบริการไดเมื่ออยูภายนอกสถาบัน  ไมวาจะในกรุงเทพฯ  หรือในจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ

ผานโมเด็มและโทรศัพท ( Dial-up )  โดยเสียคาโทรศัพทในอัตราทองถ่ินอัตราเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ   

การใชงาน Dial-up ตองระบุตัวตนดวย NetID ท่ีไดรับ ท้ังนี้ สถาบันไมจํากัดจํานวนครั้งในการเขาใช แต

กําหนดใหในแตและครั้ง สามารถเชื่อมอยูกับระบบได 4 ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพทสําหรับการเชื่อมตอแบบ 

Dial-up มีท้ังส้ิน 150 คูสายอัตโนมัติ 

 ผูใชบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (หมายเลขที่ข้ึนตนดวย 02) ใชหมายเลข  

0-2953-7005  

 ผูใชบริการในเขตตางจังหวัด (ทุกจังหวัด) ใชหมายเลข 1222 
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 1.2 หนวยระบบอินเตอรเน็ต  มีหนาที่ดูแลเครื่อง Mail Server, DNS Server , Proxy Server, 

Radius Server, Firewall, Wireless Gateway, Log Server, DHCP Server, WWW, WWW2, WWW4 

intranet, stdserv, portal, grads, helpdesk หรือ ICS  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  สราง/ลบ แกไข  

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

Server ดูแลและจัดสราง User บนเครื่อง Helpdesk Server  หรือ ICS Server  ใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  พรอมท้ังใหคําแนะนําในการใชงาน  ติดตั้งหรือแจก IP Address ใหกับเครื่องลูกขาย  

กําหนดคาการใชงาน e – mail   สําหรับผูใชงานในสถาบัน ติดตั้งการใชงานอินเตอรเน็ตไรสายใหกับ

อาจารย-เจาหนาที่  และตอบปญหาทางโทรศัพทเก่ียวกับการใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับอาจารย เจาหนาที่

และนักศึกษา 

 

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 เวบ็เมลสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 

 

 1.3  หนวยระบบความปลอดภัย   มีหนาที่ดูแล User authentication System , Firewall 

System, WSUS(Windows Server Update Services), Anti-Virus System, Spam Filtering, Intruder 

Detection System และคอยตรวจสอบปองกันการ จูโจมเครือขายจากภายนอก 

 

 1.4   หนวยกราฟกสื่อประสม และเว็บ มีหนาที่เก่ียวกับ งานออกแบบกราฟก งานสรางส่ือ

นําเสนอดวยคอมพิวเตอร  งานเว็บเพจจัดทําและดูแลเว็บเพจของสถาบันใหมีขอมูลท่ีทันสมัย  ดูแลเว็บ

เพจ Media server  ออกแบบกราฟกในเว็บเพจใหกับหนวยงานตาง ๆ ลงประกาศตาง ๆ ลงในเว็บเพจของ

สถาบัน  งานออกแบบ และใหความชวยเหลือดานเทคนิคในการจัดทําเว็บเพจแกหนวยงานตาง ๆ งานรับ

ฟงความคิดเห็นผานเว็บบอรด  งานออกแบบและจัดทําเว็บเพจทะเบียนสําหรับรุนนักศึกษาและงาน

ใหบริการรายการวิทยุผานเว็บเพจ 

 

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

สถาบัน  ทําหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสถาบันใหบุคคลท่ัวไป และ

กลุมเปาหมายไดรับทราบ  และเปนจุดท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนภายในสถาบัน  เชน เว็บไซตบริการ

การศึกษา  เว็บไซตขอมูลสําหรับนักศึกษา  เว็บไซตบริการหองสมุด  เว็บบอรด   เว็บไซตท่ีเผยแพรขอมูล

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง   และเว็บไซตของหนวยงานตาง ๆ ของสถาบัน 
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ภาพที่ 1.6  เวบ็ไซตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

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

ท่ีเก่ียวกับนักศึกษา ขอมูลการใหบริการทางดานเครือขาย   รวมถึงการลงทะเบียนขอ NetID เพื่อนําไปใช

บริการทางดานเครือขายและระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกสของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7  เวบ็ไซตขอมูลสําหรับนักศึกษา 
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อุปกรณ/ระบบที่กลุมงานโครงสรางพื้นฐานรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 ระบบเครือขาย 

ประเภท รายการ จํานวน หนวยนับ หมายเหตุ 

Router  Cisco 7604 1 เคร่ือง  

Cisco AS550 1 เคร่ือง  Firewall 

Nokia IP330 / Check Point 1 เคร่ือง  

Alcatel Omni Switch 9800E 1 เคร่ือง  

Alcatel Omni Switch 6850 2 เคร่ือง  

Enterasys E7 1 เคร่ือง  

Core switch 

Foundry  1 เคร่ือง  

Alcatel Omni Switch 6400-48 22 เคร่ือง  

Alcatel Omni Switch 6400-24 20 เคร่ือง  

3COM Baseline 2024 20 เคร่ือง  

3COM Baseline 2924 4 เคร่ือง  

3COM Switch 3824 10 เคร่ือง  

3COM Switch 3812 2 เคร่ือง  

SMC Switch, ย่ีหออ่ืนๆ   30 เคร่ือง  

SMC 8024L2 9 เคร่ือง  

Access switch 

 

Cisco WS2960G-24TC-L 2 เคร่ือง  

Wireless Gateway Colubris 1 เคร่ือง  

AP Cisco Aironet 1130AG 46 เคร่ือง  Access Point 

AP Proxim600 74 เคร่ือง  

POE Switch Cisco Catalyst Express 520 22 เคร่ือง  

Spam Filtering IronPort 1 เคร่ือง  

Log System ArcSight 1 เคร่ือง  

Radius Server SteelBelt 1 เคร่ือง  

Network 

Management 

OmniVista 1 เคร่ือง  



 12/42

สวนท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

ประเภท รายการ จํานวน หนวยนับ หมายเหตุ 

Server Computer Windows Server 

• ระบบ ICS 

• FTP Server (ระบบ MIS) 

• Antivirus System 

• WSUS 

• ระบบ E-testing 

• Radius 

• IT Stat 

7 เคร่ือง  

 Linux Server 

• DHCP (2) 

• DNS 

• Mail Server – นักศึกษา 

4 เคร่ือง  

 Unix Server 

• Database Server - 

ระบบ MIS, ระบบงาน

บริการการศึกษา, ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(2) 

• Application Server -

ระบบงานรับสมัคร, ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

(2) 

• Mail Server - บุคลากร 

• NAT Server (2) 

7 เคร่ือง  

 Virtual Machine Hosting 

• VMware ESX Server 

• VMware Server 

5 เคร่ือง  

Industrial Computer • SMS System 

• NAT Server 

2 เคร่ือง  

Storage Direct Attacthed Storage 

• Sun StorEdge A1000 

1 ชุด  

 Tape Drive 

• Sun DLT 800 

 

 

1 ชุด  
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ประเภท รายการ จํานวน หนวยนับ หมายเหตุ 

Virtual Machine Windows Server 

• ระบบ QAIS 

• ระบบ e-testing (3) 

• ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

• Report Server 

ระบบงานรับสมัคร 

• เว็บไซตสํานักฯ - isec 

• Web Hosting (2) 

• ระบบ QOL 

• ระบบขอ NetID 

• Antivirus System 

• Network & System 

Monitoring 

14 ระบบ  

 Linux Server 

• Web Hosting (8) 

• ระบบ Helpdesk 

• CIMS 

10 ระบบ  
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2. กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 ภาระหนาที่ท่ีตองรับผิดชอบมีดังนี้ 

• กํากับดูแลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประจําปงบประมาณ 2552  ในสวนของระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส  และการวิเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรม SOA  ซ่ึงในสวนงานของกลุมงานพัฒนา

ระบบสารสนเทศจะทําหนาที่ในการประสานงานกับบริษัทผูพัฒนา วิเคราะห  และจัดทําระบบ กับผูใชงาน

ภายในสถาบัน  และดูแลทางดานความสะดวกตาง ๆ ของบริษัทในการติดตั้งระบบ  รวมถึงดูแลเรื่องการจัดการ

อบรมกลุมผูใชงานระบบ  และติดตามการปรับปรุงระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานได 

• 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 

    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 1  เว็บไซตท่ีใหบริการขอมูลดานการศึกษา 

 

สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่ดูแล ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server ของระบบ  

การใชงานขอมูลของระบบงานบริการศึกษาท่ีสามารถนําไปใชท่ีระบบงานอื่น  เชน  ขอมูลภาระงานสอนที่มีใน

ระบบบริการการศึกษา  สงไปที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เปนตน 
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2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร   เปนระบบที่ชวยในการบันทึกจัดเก็บ

ขอมูล และออกรายงานที่เก่ียวกับงานบริหารภายในสถาบันใหกับผูบริหาร  และผูท่ีมีหนาที่เก่ียวของและ

รับผิดชอบ   ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตอไปนี้ 

 ระบบงบประมาณและเบิกจาย    

 ระบบบัญชีและการเงิน  

 ระบบพัสดุและครุภัณฑ  

 ระบบจัดซ้ือจัดจาง 

 ระบบบุคลากร 

 ระบบเงินเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร 

 

ในแตละระบบยอย  มีระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยง และมีสิทธิเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียว

เนื่องกันไดตามความเหมาะสม  ในระบบมีข้ันตอนการตรวจสอบขอมูล  และมีการกําหนดสิทธิการใชงาน

ใหกับผูใชระบบที่มีหนาที่เก่ียวของและรับผิดชอบสามารถปรับปรุงขอมูล   เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง

และนาเชื่อถือ   

 สายงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบดูแล  ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server 

ของระบบ  ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ  แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงานของระบบตาง ๆ ขางตน 

รวมถึงระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบเงินเดือน  ติดตั้งระบบใหกับผูใชงาน  ดูแลผูใชงานและสิทธิ์การใช

งานระบบ 

 ในปงบประมาณ 2552 ท่ีผานมา  ในสวนของระบบบุคลากรไดมีการจัดทําโมดูลเพิ่มเติมเพื่อ

ใชในการเก็บขอมูลการขอตําแหนงทางวิชาการ  ซ่ึงขณะนี้สามารถใชงานไดแลว  และอยูในชวงที่ทาง

ผูใชงานขอปรับปรุงหนาจอการทํางาน  เพื่อใหมีการเก็บขอมูลท่ีครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ในปงบประมาณ 2552 ท่ีผานมา  ในสวนของระบบจัดซ้ือจัดจางไดมีการปรับปรุงโครงสราง

ฐานขอมูล  และโปรแกรมจัดซ้ือจัดจางวัสดุ  ในสวนที่เปนการจางใหสามารถบันทึกรายละเอียดกรณีท่ีเปน

การจางของวัสดุได โดยขณะนี้ไดมีใชงานโปรแกรมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
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 นอกจากนี้ทางสายงานพัฒนาระบบสารสนเทศยังดูแลในเรื่องของความเปนไปไดในการนํา

ขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารไปใชกับระบบงานอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการใชงาน

ขอมูลรวมกันไดดวย 

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

ระบบที่ชวยอํานวยความสะดวกในการประชุม โดยหลังจากผูเขาประชุมทําการล็อกอินเขาระบบแลว จะ

สามารถดูเอกสารการประชุมไดผานหนาจอคอมพิวเตอรโดยวิธีการสงไฟลสําหรับการประชุมไปทุกเครื่อง

ของผูเขาประชุม และสั่งเปดไฟล หรือ การสงเอกสารจากหนาจอเคร่ืองผูเขาประชมุเคร่ืองหนึ่งไปใหทุก

หนาจอของผูเขาประชุม โดยมีเลขานุการที่ประชุมเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถรับ-สง ไฟล

ระหวางเครื่องเลขานุการที่ประชุม กับผูเขาประชุม การสงขอความ หรือสนทนา การสํารวจ/ลงมติ เปนตน 

 

 

 

ภาพที่ 3  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

 

 ซ่ึงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มีสายงานบริการคอมพิวเตอร  หนวยระบบความปลอดภัย  

และสายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมกันดูแลรับผิดชอบ 
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4. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารจัดการ  เปนระบบสารสนเทศที่

ทํางานในลักษณะ Web-Based Application โดยทํางานบนพื้นฐาน การทํางานรวมกันของเจาหนาที่ท่ี

เก่ียวของในขอมูลแตละดาน ท้ังเจาหนาที่บันทึกขอมูลของคณะ/สํานัก และบุคลากรทุกคนภายในสถาบัน  

โดยระบบสารสนเทศแบงสวนประกอบการทํางานเปน 6 สวน คือ 

• Part 1  Data Management  สําหรับการจัดการฐานขอมูล และการกําหนดผูใชงาน

ใหกับระบบ มีผูดูแลระบบเปนผูรับผิดชอบ 

• Part 2  Public Information  เปนสวนการแสดงผลสารสนเทศ และประมวลผล

ขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลในระบบ เพื่อใหไดสารสนเทศทั้งในสวนที่เปนรายละเอียด 

(Detail Information ) สารสนเทศสวนที่เปนผลสรุป (Summary Information) ใน

ระดับสถาบัน ผูใชงานในระบบคือ บุคคลทั่วไ 

• Part 3  Faculty Login แบงสวนการบันทึกเปน 2 ลักษณะคือ   

1) สวนการบันทึกขอมูลของเจาหนาที่บันทึกขอมูล ท่ีไดรับมอบหมาย และแตงตั้ง

จากสถาบัน ใชบันทึกผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของคณะ เชน ผลงานวิชาการ 

กิจกรรม งานวิจัย เปนตน    

2) สวนการบันทึกของกลุมงาน ท่ีเก่ียวของ เชน กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมงาน

บัณฑิต เปนตน ผูใชงานคือ เจาหนาที่บันทึกขอมูลท่ีไดรับสิทธิในการใชงาน 

• Part 4  Personnel Login  เปนสวนที่บุคลากรทุกคนใชตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล 

และใชบันทึกขอมูลภาระหนาที่ และอื่นๆที่จําเปน เขาในฐานขอมูลรวมกับการบันทึก

ขอมูลของ Part 3 ผูใชงานคือ บุคลากรทุกคนที่ไดรับสิทธิในการใชงาน 

• Part 5  Executive Information เปนสวนแสดงผลการประมวลผลขอมูลซ่ึงเปน 

สารสนเทศกรณีเฉพาะ (Exception Information) สําหรับผูบริหารเพื่อใชเปน

สารสนเทศประกอบในการตัดสินใจในดานตางๆ และใชในการวางแผน ของสถาบัน 

ผูใชงานคือผูบริหารระดบัสถาบัน หรือ ไดรับมอบหมาย 

• Part 6  Faculty Information เปนสวนแสดงผลที่ไดรวบรวมสารสนเทศทั้งหมด 

และแสดงสารสนเทศเฉพาะคณะ ศูนยและสวนที่ Login เขาไปในระบบ สําหรับผูบริหาร

คณะ ใชเปนสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจดานการบริหารงานและ การวางแผน

ของคณะ ผูใชงานคือผูบริหารระดับคณะหรือไดรับมอบหมาย 
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ภาพที่ 4 หนาจอแสดงเว็บไซต   http://qa.nida.ac.th 

 

 กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบดูแล  ตรวจสอบฐานขอมูลและ Server 

ของระบบ  ประสานงานกับผูพัฒนาระบบ  แกไขปรับปรุงโปรแกรมและรายงานของระบบตาง ๆ ขางตน 

รวมถึงระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศที่มีอยู   ดูแลผูใชและสิทธิ์การใชงานระบบ 

 ในปงบประมาณ 2552 ท่ีผานมาในสวนของระบบไดมีการพัฒนาในสวนของการเก็บขอมูลผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของสถาบันและจัดทําในสวนของการเฝาระวังโดยมีระบบการติดตามผลการ

ดําเนินงาน  เพื่อประโยชนในการติดตามขอมูลของผลการดําเนินการและการเฝาระวังของตัวชี้วัด 
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ภาพที่ 5  หนาจอแสดงขอมูลผลการปฏิบัติราชการของสถาบัน  

เว็บไซต  http://qa.nida.ac.th/sarcard 

 

ภาพที่ 6 ตัวอยางหนาจอแสดงระบบติดตามผลการดําเนนิงาน 

เว็บไซต  http://qa.nida.ac.th/sarcard   
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  5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เปนระบบที่ใชเพื่อการบริหารจัดการงานเอกสาร 
เพื่อใหมีการจัดการดานเอกสารที่เปนระบบมากยิ่งข้ึน  สามารถรับ-สงเอกสารผานระบบได   โดยขอมูลมี

การเก็บไวท่ีระบบ  สามารถเรียกดูเอกสารไดสะดวกรวดเร็ว  ทันตอการใชงาน  และสามารถติดตาม

ความกาวหนาของการสงเอกสารไดวาอยูในขั้นตอนใด 
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีการเปดใชงานอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน  

2552 โดยอธิการบดี  และใชงานรับ-สงหนังสือระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบัน 

  กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศมีหนาที่รับผิดชอบดูแลประสานงานกับบริษัทผูพัฒนา

ระบบ  ดูแลติดตามการวิเคราะหออกแบบระบบ  การจัดทําระบบ  รวมถึงติดตามการปรับปรุงแกไขระบบ  

ประสานงานการจัดอบรมกลุมผูใชงานตาง ๆ  ประสานงานการใชงานระบบเกี่ยวกับดานเทคนิคของระบบ

รวมถึงขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับระบบ    รวมถึงการประสานงานกับกลุมงานโครงสรางในเรื่องการ
สํารองขอมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ภาพที่ 7 ตัวอยางหนาจอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก  

เว็บไซต  http://doc.nida.ac.th/workflow/web/ 
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อุปกรณที่กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศใชงาน 

 

อุปกรณท่ีใชงาน จํานวน หนวยนับ ประเภท 

รายการ หนาท่ี   

Linux Server  ระบบโควตางานพิมพ  1 เคร่ือง 

Develop ระบบ e-learning 1 เคร่ือง 

FTP Server ระบบ MIS 1 เคร่ือง 

Windows Server 

Develop – Database MIS 1 เคร่ือง 

Personal 

Computer 

Windows XP Develop – Client MIS 1 เคร่ือง 

Windows Server 

 

File Server + Web Server ของ

ระบบงานบริการการศึกษา 

2 เคร่ือง 

Database Server ของระบบ MIS 

และงานบริการการศึกษา 

1 เคร่ือง 

Application Server  ของระบบงาน

รับสมัคร 

1 เคร่ือง 

Database Server ของระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส 

1 เคร่ือง 

Server 

Computer 

Unix Server 

 

 

Application Server ของระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส 

1 เคร่ือง 

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน

คุณภาพ (QA) 

1 เคร่ือง 

ระบบ e-Testing 4 เคร่ือง 

ระบบ Helpdesk 1 เคร่ือง 

Report Server ของ ระบบงานรับ

สมัคร 

1 เคร่ือง 

ระบบฐานขอมูลศิษยเกา 1 เคร่ือง 

Virtual 

Machine 

Windows Server  

 

 

For Development 2 เคร่ือง 

Other เคร่ืองสแกน

กระดาษคําตอบ 

 1 เคร่ือง 

 
หมายเหต ุ ทางกลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลในสวนของระบบงาน  และการใชงานฐานขอมูลของ
ระบบงานตาง ๆ   ในสวนของเครื่อง Server และการจัดการเครื่อง Virtual Machine ทางกลุมงาน
โครงสรางพื้นฐานจะเปนผูดูแล 
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3.  กลุมงานบริการคอมพิวเตอร 

 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดใหมีบริการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 3.1 หนวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ไดแก     การใหบริการหองปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนเปนกลุม (Computer Lab)   และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

รายบุคคล (Walk-in Computer Lab)  ปจจุบันหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสวนกลางจํานวน  4  หอง  

รายละเอียดดังนี้ 

ท่ีต้ัง การใชงาน โปรแกรมที่ใหบริการ จํานวนเครื่อง 

  อาคารบุญชนะ อัตถากร ช้ัน 5 

• หองปฏิบัติการ 1 

 

 

 

 

 

หองสําหรับนักศึกษาเขาใช

ทํางาน (Walk-in)   

 

 

 
MS Windows XP 
MS Office2003 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EnnoteX3 

 

39 

• หองปฏิบัติการ 2 

 

หองสําหรับการเรียนการสอน

และฝกอบรม 

 

  MS Windows XP 
MS Office2003 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EnnoteX3 

61 

• หองปฏิบัติการ 3 

 

หองสําหรับการเรียนการสอน

และฝกอบรม 

 

  MS Windows XP 
MS Office2003 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EnnoteX3 

15 

• หองปฏิบัติการ 4 หองสําหรับการเรียนการสอน

และฝกอบรม 

  MS Windows XP 
MS Office2003 
SPSS V 17 
SPSS V14  
Eview 6.0  
EnnoteX3 

43 

รวม  158 

 

เวลาที่เปดใหบริการ 

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

วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ  เวลา 08:30 – 17:30 น. 
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  สถิติการใหบริการของหนวยหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 

 

ประเภท รายการ จํานวน 

1. บริการหองปฎิบัติการ

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียน

การสอน และอบรม ของ

สถาบัน ( LAB Study) 

 

1. ชม. ท่ีเปดใหบริการหองปฏิบัติการ 

2. ชม. ท่ีใหคําปรึกษาและแกไข

ปญหาในหองปฏิบัติการ 

3. จํานวนครั้งการขอจอง

หองปฏิบัติการ 

 1,178   ชัว่โมง 

    522   ชั่วโมง 

 

    304   คร้ัง 

2. บริการหองปฎิบัติการ

คอมพิวเตอรสําหรับ

นักศึกษา และบุคลากรของ

สถาบัน ( LAB Walk-in) 

1. ชม. ท่ีเปดใหบริการหองปฏิบัติการ 

2. ชม. ท่ีใหคําปรึกษาและแกไข

ปญหาในหองปฏิบัติการ 

3. บริการการพิมพสําหรับนักศึกษา 

 3,756  ชั่วโมง 

    821  ชั่วโมง 

 

478,777  หนา 

3. บริการการพิมพในหอง

คนควาของสํานักบรรณสาร

การพัฒนา 

1.   บริการการพิมพสําหรับนักศึกษา 86,328  หนา 

 

 

  3.2 หนวยติดต้ัง บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ทําหนาที่ตรวจเช็คเคร่ือง

คอมพิวเตอรและแกไขขอขัดของทางดาน 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 
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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 

 

 

ภาพที่ 3.2 การรับแจงปญหาผานระบบ Helpdesk Service System 
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ภาพที่ 3.3 เจาหนาที่สามารถไดรับขอมูลของปญหาไดจากระบบ Helpdesk Service System 

 

 

ภาพที่ 3.4 ระบบ Helpdesk Service System เปนฐานขอมูลในการจัดทําสถิติการปฏิบัติงาน 

 

นอกจากนี้สํานักยังไดทําการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากระบบ Helpdesk 
Service System  โดยเจาหนาที่สามารถพิมพแบบสอบถามใหตอบไดทันทีจากระบบ Helpdesk Service 
System ทําใหไดรับความคิดเห็นจากผูรับบริการโดยตรง    สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดเร่ิมจัดทํา
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอระบบสารสนเทศตั้งแตป 2550    สําหรับในป 2552   สํานักได
จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ 2 คร้ัง ซ่ึงมีรูปแบบการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรที่มีตองานบริการของสํานัก  มีดังนี้ 

1. การสํารวจแบบ Post Survey :-  กลุมงานโครงสรางพื้นฐาน   กลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ       หนวยติดตั้ง บริการ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร     

2. การสํารวจทุก 2 เดือน :-  หนวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   หนวย Helpdesk  
3. การสํารวจผานทางเว็บไซต :-  หนวยระบบเครือขายและระบบอินเตอรเน็ต   งาน

เว็บไซตสถาบัน งานเว็บไซตสํานัก  
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4. กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนวยงานยอยดังนี้ 

4.1 หนวยคนควาและวิจัยเทคโนโลยี 

4.2 หนวยพัฒนานวัตกรรม 

4.3 หนวยบริหารความเสี่ยง 

   สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศมีนโยบายการควบคุมภายในและความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ   เพือ่ใหการควบคุมภายในและความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเพื่อลดความเสี่ยงดานการดําเนนิงานดานสารสนเทศของสถาบัน  สํานักจึงไดจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยงท่ีสํานักดําเนินการในป 2552 คือ 

– ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการหยุดชะงักของอุปกรณเครือขายและเครื่องแมขาย 

– ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

  

 แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการในป 2552  

– มีระบบสํารองไฟฟา(UPS)และใชไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

– จัดทําระบบเฝาติดตามการทํางานของอุปกรณเครือขายและเครื่องแมขาย (Network 

and Server Monitoring) 

– แปลงเครื่องแมขายเปน เคร่ืองแมขายเสมือน (Virtual Machine) 

– ทดสอบการกูคืนเคร่ืองแมขายและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

5. กลุมงานบริการวิชาการ  มีหนวยงานยอยดังนี้ 

• หนวยการทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 

• หนวยการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

• หนวยการสอบจัดระดับความรูทางคอมพิวเตอร 

• หนวยฝกอบรม 

• หนวยสงเสริมการจัดอันดับทางเว็บ (Webometrics) 

 

มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการการเรียนการสอน ขอมูลการศึกษา  ติดตอประสานงานกับ

นักศึกษา เจาหนาที่ และคณาจารยท้ังภายในและภายนอกในเรื่องการเรียนการสอน  จัดเตรียมเอกสารการ

เรียนการสอนและการสอบ จัดทําเอกสารดานการเงินเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสอบ เชน การเบิก

จายเงินสมนาคุณ คาบรรยายพิเศษ เงินสมนาคุณกรรมการออกและตรวจขอสอบ กรรมการควบคุมหองสอบ 

เปนตน  
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6. กลุมงานบริหารและธุรการ   ประกอบดวย 

   6.1 หนวยธุรการและการประชุม    มีหนาที่จัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือและเอกสาร

ตาง ๆ  จัดระบบของหนังสือเวียน  จัดเก็บเอกสารและจัดระบบแฟม  จัดเตรียมแบบฟอรมในการปฏิบัติงาน  

ขออนุมัติใชรถยนตไปราชการ  พิมพงาน  ถายเอกสาร  ดําเนินการจัดประชุม  จองหองประชุม  ทําหนังสือ 

เชิญประชุม  จัดอาหารและเครื่องดื่ม บันทึกรายงานการประชุม 

  6.2 หนวยการเงิน  มีหนาที่ จัดทํางบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  

งบประมาณกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี  งบกองทุนสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  งานจัดซ้ือจัดจางและ

เบิกจาย  จัดการเกี่ยวกับคาใชจายและการเงิน  จัดทําระบบเงินยืมทดรองราชการ  จัดทํารายงานการเงิน

ของสํานัก   

  6.3 หนวยพัสดุ  มีหนาที่จัดการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ  จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑเปนไป

ตามงวดเงินงบประมาณ  จัดทําทะเบียนในการใชพัสดุและครุภัณฑ งานทะเบียนครุภัณฑและการยืม-คืน  

และการแจงซอมบํารุงรักษา ครุภัณฑและอุปกรณเคร่ืองใชของหนวยงาน 

  6.4 หนวยอาคารสถานที่  มีหนาที่ใหบริการขอใชสถานที่ หองประชุม  การรับจอง  

ดูแลสถานที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  รักษาความสะอาด  บํารุงรักษาและแจงซอมบํารุง  และรักษา

ความปลอดภัย 

  6.5 หนวยบุคคล  มีหนาที่ ควบคุมการลงเวลาทํางานและการลาของเจาหนาที่  จัดการ

เก่ียวกับงานลาตาง ๆ และจัดการหาผูปฏิบัติงานแทน  จัดทําสถิติวันลา  งานพัฒนาบุคลากรโดยประสาน

การสงบุคลากรของสํานักไปอบรมรวมประชุม/สัมมนา  จัดการเบิกจายคาลวงเวลา/คาตอบแทน  จัดการ

เก็บแฟมประวัติ  ดูแลสวัสดิการ  จัดการเรื่องงานเงินเดือน  เงินสมนาคุณ และการเลื่อนขั้น 

  6.6  หนวยแผนงานและประกันคุณภาพ     มีหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานัก   

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน  แผนปฏิบัติงานประจําป  รายงานผลตาม

ตัวชี้วัดในคํารับรองปฏิบัติราชการ  งานประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผน  งานประเมินตนเอง (SAR)  

เตรียมขอมูลสําหรับการประเมิน  ประมวลผลและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

สํานัก 

  6.7 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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ผลการดําเนินการปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

ปงบประมาณ 2552 
ดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย 

– ขยายจุดเชื่อมตอเครือขายไรสายจาก 74 จุดเปน 120 ครอบคลุมทุกอาคาร 

– เชื่อมตอวงจรอินเตอรเน็ต 2 เสนทาง ไดแก 

• UNINET ความเร็ว 1,000 Mbps 

• ISP (สามารถอินโฟเน็ต) ความเร็ว 50/5 (Domestic/Inter) 

• สามารถสลับเสนทางการใชงานได โดยติดตั้ง Router ท่ี Gateway ทางออก 

– เปลี่ยนอุปกรณ Firewall ใหสามารถรองรับการทํางาน 1 Gbps 

– เปลี่ยน Core Switch รองรับความเร็ว 10 Gbps และมีโครงสรางแบบ Delta และใช 

Dynamic Route สามารถปรับเปลี่ยนเสนทางโดยอัตโนมัติเมื่อมีอุปกรณหรือสายระหวาง

อาคารเสียหาย 

– เปลี่ยนอุปกรณ Access Switch ตามอาคารตาง ๆ ท่ีตอจาก Core Switch ใหรองรับ

ความเร็ว 1 Gbps 

– ติดตั้งสาย Fiber Optic ท่ีอาคารบุญชนะอัตถากร ครบทุกชั้น 

– ติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูลการจราจรตามพรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร 

– ติดตั้งอุปกรณตรวจจับไวรัส แสปม ใน e-mail 

– ปรับปรุงอุปกรณและระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มข้ึน อาทิ 

• ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management System) 

• ระบบการพิสูจนตัวตนในการใชงาน (RADIUS) เปนตน 

 

ดานระบบสารสนเทศ (MIS) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สํานักการศกึษาระบบสารสนเทศไดรับมอบหมายใหดูแลระบบ

เพิ่มเติม ดังนี ้

– ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) สํานักไดทําการติดตั้ง Server สําหรับงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส   และไดจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหแก  

หนวยงานนํารอง  ผูใชงานระบบ และผูบริหารระดับกลาง  และไดมีพิธกีารเปดงานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยมีอธิการบดีเปนประธานกลาวเปดงาน และเปดใชระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสอยางเปนทางการ ในวันที่ 7 กันยายน 2552 

– ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงบูรณาการโดยใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service 

Oriented Architecture) หรือ SOA เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบันไดสะดวก ซ่ึงอยูระหวางการศึกษาเบื้องตน 
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แผนการดําเนินการปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

ที่จะดําเนินการใน ปงบประมาณ 2553 
ดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย 

– จัดสรางหอง Server ท่ีไดมาตรฐานในอาคารสยามบรมราชกุมารี (เสร็จเดือน ตค. 2552) 

– เตรียมการยายสํานักงานและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไปยังอาคารสยามบรมราชกุมารี 

(เสร็จเดือน ตค. 2552) 

– เตรียมการยายอุปกรณเครือขายและเคร่ืองแมขายจากอาคารบุญชนะอัตถากรและอาคาร

จอดรถ ไปยังอาคารสยาม (เสร็จตนป 2553) 

– ติดตั้งอุปกรณเครือขายไรสายในอาคารสยามฯ 

– ปรับปรุง Core Switch ในอาคารสยามฯ 

– เดินสายใยแกวระหวางอาคารตาง ๆ กับอาคารสยาม เพื่อใหอาคารสยามเปนศูนยกลาง

ของระบบเครือขาย 

– จัดทําเครือขายหลักสําหรับขอมูลส่ือประสม Media Network (ใชสําหรับงาน TV 

ประชาสัมพันธ,  กลองวงจรปด) แยกจากเครือขายเดิม 

– จัดหาอุปกรณเครือขายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย อาทิ 

– ระบบปองกันและตรวจจับผูบุกรุกผานเครือขาย (IPS/IDS) 

– อุปกรณควบคุมและบริหารจัดการจราจรเครือขาย (Bandwidth Shaper) 

– ระบบการเชื่อมตอระยะไกลที่มีความปลอดภัย (SSL VPN) 

– จัดหาระบบงานพิมพสําหรับนักศึกษา (ตูคียออส) สําหรับพิมพงานภายในสถาบันผาน

ระบบ Wireless 

 

ดานระบบสารสนเทศ (MIS) 

ในป 2553 ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตอเนื่องจากป 2552 โดยดังนี้ 

– ปรับปรุงระบบการรายงานของระบบ MIS ฝายคลังและบุคคลากร ในลักษณะ web based 

เพื่อใหสะดวกในการเรียกใชและจัดทํารายงานเพิ่มเติมท่ีมีความสําคัญสําหรับผูบริหาร 

– พัฒนาระบบการจองทรัพยากร/หองเรียน แบบออนไลน 

– จัดหาระบบสํารองขอมูล SAN Storage สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแมขาย

สําหรับงานพัฒนาระบบสารสนเทศและงานเครือขาย 
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ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการที่สํานักไดรับมอบหมาย 

ปงบประมาณ 2552 
 

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

เพื่อเรงรัดการพัฒนาและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  เพื่อรองรับในการพัฒนาระบบใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว  ซ่ึงแตละคณะอนุกรรมการได

วางแผนและดําเนินกิจกรรม โดยสรุปแตละงาน ดังนี้คือ 

 

1. ความกาวหนาการดาํเนินการพฒันาระบบ e-Learning   

จากความมุงมัน่พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อสูความเปนเลิศในการจัดการ 

เรียนการสอน ผูบริหารฯของสถาบันฯจึงสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเคร่ืองมือในการ

ดําเนินการดานการเรียนการสอนในลักษณะตาง ๆ และหนึ่งในแนวทางการพัฒนานั้น  คือ  ระบบ e - 

Learning ซ่ึงสามารถขยายโอกาสดานการศึกษาในลักษณะ  24*7*365  เปนประโยชนหลักแกนักศึกษา

ของสถาบัน   อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการสนับสนุนการศึกษาสูสังคมท่ีไมจํากัดขอบเขต ซ่ึง

มีผลการดําเนนิการในปงบ ประมาณ 2552  ดังนี ้

 

1.  โครงการ e-Learning สัญจร   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    

ระหวางวันที่  3 – 17  สิงหาคม  2552  ดังนี้ 

วันที่ 11.00 – 11.45 น. 12.00 – 12.45 น. 13.00 – 13.45 น. 14.00 – 14.45 น. 

3 สิงหาคม 52 ภส. พค.   พศ. 

10 สิงหาคม 52   รศ. สป. 

17 สิงหาคม 52    พม.  

 

ผลท่ีไดรับ 

• มีคณาจารยสนใจที่จะเขาสูระบบ e-Learning เพิ่มข้ึน  หลงัจากคณะผูดําเนินการไปเยี่ยมสัญจร  

• จะมีรายวิชาที่เพิ่มข้ึนจากเดิมในระบบ e-Learning  จํานวนอยางนอย 4 วิชา  

 

2.  ผลการอบรมโครงการจัดทําสื่อดวยตนเอง ดวยโปรแกรม AcuLearn  ดังนี้ 

    วนั เดือน ป  
 จํานวน

ผูเขารวม 
ความเห็น/ขอเสนอแนะจากผูอบรม 

 

หมายเหตุ 

20 ส.ค. 2552 11 คน ผูเขาอบรมแสดงความเห็นวา โปรแกรม 

AcuLearn เปนประโยชนสําหรับการเรียนการสอน  

ควรที่จะกระตุน เผยแพรใหอาจารยทานอื่นไดเขา

อบรม เรียนรูเพิ้อนําไปประยุกตใชตอไป   

หองปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร ชั้น 5 

อาคารบุญชนะ อัตถากร  

 

27  ส.ค. 2552  9  คน สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกต ในการจัดทํา

ส่ือการสอนแกนักศึกษาตอไป 

หองปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร ชั้น 5 

อาคารบญุชนะ อัตถากร  
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3.  ความสําเร็จของโครงการจัดทําสื่อดวยตนเอง ดวยโปรแกรม AcuLearn   

    คณาจารยคณะสติถิประยุกต  จํานวน 22  คน  มคีวามสนใจเขาอบรมโครงการจัดทํา

ส่ือดวยโปรแกรม  AcuLearn   ซ่ึงสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดการอบรมใหคณาจารยคณะสถิติ

ประยุกต  ในวันที่ 21 กันยายน  2552  เวลา 14.00 – 16.30 น. 

 

4.  รายวิชาในโครงการ e-Learning  (ปจจุบัน) 

 

อาจารย รายวิชา 

ศ.ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ รศ.601 :ระบบสังคมและการเมืองไทย 

 

ดร.อนันต วัฒนกุลจรัส ศศ.712 :การวางแผนกลยุทธและการวิเคราะห

โครงการ 

ดร.ดนุวศิน เจริญ BA 560: Information Technology and 

Management 

CS 7110:Advanced Database Systems ดร.วรรณภา มหามณีรัตน 

  
AS 772 : DATA MINING 

อ.ดร.ธีระพงศ  วิกิตเศรษฐ  ศศ 610 : จุลเศรษฐศาสตร 

รศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ จส.6000 : ส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยา และการจัดการ 
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2. ความกาวหนาการดาํเนินการพฒันาระบบ e-Testing  

  การพัฒนาระบบ e-Testing เปนไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกนักศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยในระยะเริ่มตนไดพัฒนาระบบ e-Testing เพื่อใชในการทดสอบทักษะความรู

ดานคอมพิวเตอรของสถาบัน  และในระยะตอไปจะใชระบบ e-Testing  เพื่อการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอใน

สถาบัน  และในระยะยาวอาจขยายเปนศูนยทดสอบ  ท่ีสามารถใชทดสอบสมรรถนะของบุคลากรทั้งในสวน

ของสถาบันหรือองคกรภายนอกอีกดวย  ซ่ึงมีการดําเนินการในปงบประมาณ 2552 ดงันี้ 

1. การจัดอบรมวิธีการใชงานระบบการสอบอิเล็คทรอนิคส (e-Testing)  

  ดําเนินการไปแลว 1 คร้ัง ในวันที่ 19,20,23 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.00-16.00 น.   

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 อาคาร บุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ

การสอบขอเขียนเขาศึกษาตอในสถาบันเพื่อใหรับทราบและเกิดความเขาใจถึงวิธีการใชงานระบบในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

1.1 การบริหารจัดการการสอบ  สําหรับผูท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ

สอบ เชน การจัดทําโครงการ การจัดการกาํหนดการรับสมัคร การจัดทําขาว

ประกาศ การจัดสถานที่สอบ การจัดรอบสอบ การจัดท่ีนั่งสอบ การจัดทํา

รายงานผลคะแนนสอบ 

1.2 การจัดการชุดขอสอบ  สําหรับผูท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการนําขอสอบเขา

คลัง เชน การสรางขอสอบ การนําขอสอบเขาคลัง การจัดชุดขอสอบ 

1.3 การคุมการสอบ สําหรับผูท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการคุมสอบ เชน การ

ควบคุมเคร่ืองสอบ การตรวจสอบตารางสอบและรอบสอบ การพิมพ

ใบรับรองผลการสอบ  

1.4 การดูแลระบบ สําหรับผูท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ 

 

  หนวยงานที่เขารวมมีจํานวน 4 แหง ไดแก สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ กอง

บริการการศึกษา คณะสถิติประยุกต คณะภาษาและการสื่อสาร 

   

2. การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท

ดวยระบบ  e-Testing 

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการสอบเขาสถาบันดวยระบบ e-Testing 

หนาท่ี/หนวยงาน ISEC กบ. คณะ(สป.,ภษ.) จํานวนคน/ครง หมายเหตุ 

Admin  ระบบ    1 1 คน/การสอบ 1 คร้ัง 

ผูจัดการการสอบ    1 1 คน/การสอบ 1 คร้ัง 

ผูจัดการชุดขอสอบ    4 1 คน/ 1 วชิา 

เจาหนาที่คุมหองสอบ     2 คน/ 1 หองสอบ 

เจาหนาที่เทคนิค    1 1 คน/การสอบ 1 คร้ัง 

รวม 7  
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3. การดําเนินงานการสอบเขาศึกษาตอในสถาบันดวยระบบ  e-Testing   

ปการศึกษา 2552 

  ไดดําเนินการประชุมเบ้ืองตนในวันที่  29  มิถุนายน  2552 และกําหนดแบบดําเนินการ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 

2. เตรียมขอสอบที่ผานการวิเคราะห 

3. นําขอสอบเขาคลังขอสอบ 

4. ทดสอบการจัดชุดขอสอบ 

5. กําหนดการสอบเขาศึกษาตอ 

  และกําหนดแผนการดําเนินงานการสอบเขาศึกษาตอในสถาบันดวยระบบ  e-Testing   ป

การศึกษา 2553  ดังนี ้

1. กองบริการการศึกษารับสมัคร online  2  สัปดาห   (กลางเดือนธันวาคม – ปลาย

เดือนธันวาคม) 

2. สงขอมูลรายชื่อเขา e-Testing  1  วัน  (ภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือนมกราคม) 

3. จัดหองสอบ    1  วัน (ภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือนมกราคม) 

4. กองบริการการศึกษาประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ  1  วัน  (ภายในสัปดาหท่ี 

2 ของเดือนมกราคม) 

5. ผูจัดการชุดขอสอบตองนําขอสอบเขาระบบเสร็จลวงหนา 2 สัปดาหกอนสอบ  

(กลางเดือนมกราคม) 

6. กําหนดการสอบ e-Testing   คร้ังท่ี 2/53   วันที่ 30 – 31 มกราคม 2553  มี

ความเหมาะสมเนื่องจากมีผูเขาสอบจํานวนไมมากเกินไปสามารถจัดสอบให  

เสร็จภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห (เฉพาะวันหยุดเสาร – อาทิตย) 

7. การเตรียมขอสอบใหดําเนินการภายในหองท่ีจัดเตรียมโดยเฉพาะ   ท่ีทางสํานัก

การศึกษาระบบสารสนเทศจัดไว   เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอสอบ 

 ท้ังนี้การกําหนดระดับความยากงายของขอสอบ 

      ระดับที่  1    คะแนน 0.2 – 0.3   (ยาก)  คิดเปน 25%  ของขอสอบ 

     ระดับที่  2  คะแนน 0.31 – 0.60  (ปานกลาง)   คดิเปน  50%  ของขอสอบ 

     ระดับที่  3  คะแนน 0.61 – 0.80  (งาย)  คิดเปน  25%  ของขอสอบ 
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3. ความกาวหนาการดําเนินงานการพัฒนาระบบ e-Office   

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส - 

ช่ือเดิม) 

บริษัท เทเลโทลวัน  เปนผูชนะการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (รวมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)  วงเงิน  5,995,000  บาท 

– ไดจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหแก  หนวยงานนํารอง  ผูใชงานระบบ และ

ผูบริหารระดับกลาง  และไดมีพิธีการเปดงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยมี

อธิการบดีเปนประธานกลาวเปดงาน และเปดใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสอยางเปน

ทางการ ในวันที่ 7 กันยายน 2552 

– อยูระหวางการศึกษาเบื้องตนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเชิงบูรณาการโดยใช

สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture) หรือ SOA เพื่อใหสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันไดสะดวก 

– ติดตั้ง Server สําหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2.  ระบบสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา  (NIDA   QAIS) 

ไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2551 จํานวนเงิน  974,342  บาท 

ปจจุบันอยูระหวางการใชงานและไดปรับปรุงพัฒนา โดยสามารถสรุปปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนและไดรับการ

แกไข   นอกจากนี้สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดทําสรุปรายงานการบันทึกขอมูลลงในระบบเสนอ

ตอประธานเปนรายเดือนทุกเดือน    สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดแกไข ปรับปรุง และเพิ่มเตมิ ดังนี ้

1. การบันทึกตําแหนงผูบริหาร  (บุคลากร 1 คน มีตําแหนงบริหารไดมากกวา 1 

ตําแหนง)  จากเดิมท่ีบุคลากร 1 คน สามารถบันทึกตําแหนงผูบริหารไดเพียง 1 ตําแหนง

นั้น ขณะนี้ไดทําการแกไขโปรแกรม ใหสามารถบันทึกตําแหนงผูบริหารไดมากกวา 1 

ตําแหนง เสร็จเรียบรอยแลว โดยโปรแกรมจะยกเลิกการบันทึกตําแหนงผูบริหารที่ขอมูล

บุคลากร  และใหไปบันทึกท่ีแฟมตําแหนงผูบริหารแท 

2. เพิ่มการแสดงสถานะของบุคคล  ปจจุบันสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศอยูในระหวาง

การดําเนินการเพิ่มเติม Module เก่ียวกับขอมูลภาระงานสอน    และไดทําการปรับปรุงการ

แสดงสถานะที่เก่ียวกับชื่อ เพื่อแสดงถึงสถานภาพของบุคลากรในปจจุบันเมื่อทําการคันหา  

3. ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการ

ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ี สํานักงาน 

ก.พ.ร. ประเมินนั้นจะใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบขอมูลอ่ืนที่การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนั้นสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจึงมี

แนวคิดในการปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)  ใหรองรับ

ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติราชการ และผลการดําเนินงาน

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยไดดาํเนินการพัฒนาในสวนของการติดตามเฝาระวัง

เพิ่มเติมเขาไปดวย   ซ่ึงไดดาํเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว  

3. โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และโครงการปรับปรุงคอมพิวเตอรแมขาย

สนับสนุนเว็บไซตของสถาบัน ไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 

งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี รวมกัน 700,000 บาท  
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แผนการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ในปงบประมาณ 2553 
 ระบบบริการการศึกษา (ระบบรับสมัคร On-line) งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2551-2552  

(งบบริหารจัดการ) 

– กองบริการการศึกษาอยูระหวางการทดสอบและตรวจรับงวดสุดทาย  ใชงบประมาณ  

856,000  บาท  3.3  

 ระบบ  Smartcard   สําหรับนักศึกษา 

– กองบริการการศึกษา ไดใหธนาคารกรุงเทพ ทําบัตรนักศึกษาเปนเดบิตวีซาในรูปแบบ

Smartcard จะใชกับนักศึกษาที่ข้ึนทะเบียน ภาค 1/2552  เปนตนไป   เนื่องจาก

โครงการยังไมรวมถึงบุคลากร ดังนั้น สถาบันจะตองจัดทําบัตร  Smartcard สําหรับ

บุคลากรตอไป 

 ระบบบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ   และระบบการจองใชทรัพยากร  ไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจายเงินรายได งบประมาณป พ.ศ. 2553  จํานวน 570,000 บาท 

 โครงการจัดทําเว็บไซดภาษาตางประเทศของสถาบัน และของสํานักการศึกษาระบบ

สารสนเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายได งบประมาณป พ.ศ. 2553  จํานวน 

57,000 บาท 

 โครงการระบบสารสนเทศศิษยเกาสัมพันธ (e – Office) ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเงิน

รายได งบประมาณป พ.ศ. 2553  จํานวน 475,000 บาท 

 

โครงการที่ไมไดรับงบประมาณ ในปงบประมาณ 2552 

 ระบบคลังขอมูลสถาบัน(NIDA's  Data Warehouse : NDW) 

 โครงการศูนยสํารองขอมูล ปท่ี 1-3 

 ระบบบริการการศึกษา (ระบบรับสมัคร Online) 

 โครงการตรวจนับและติดตามครุภัณฑดวย RFID 

 ระบบ MIS (ปรับปรุงระบบการรายงาน เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ) แตจะดําเนินการโดยใช

งบประมาณของโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ ปงบประมาณ  

2553   

 โครงการระบบสารสนเทศการใชทรัพยากรและการเขารวมกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา  แต

สถาบันมีนโยบายใหจัดทําโดยใชงบประมาณเหลือจายจากโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส - ชื่อเดิม) จํานวน  291,000  บาท   
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กิจกรรมในรอบปงบประมาณ 2552 
 ในรอบปงบประมาณที่ผานมา   สํานักยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่อโสตทัศน รวมทั้งส้ิน 8 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี ณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดศึกษาดูงานดาน office Automation ท่ีบริษัท ปตท.จํากัด 

(มหาชน) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  ใหแก ผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก และหัวหนากลุม

งาน  เพื่อใหมีความรูและความเขาใจดานระบบ office Automation ตลอดจนงานดาน Intranet ESS  มี

งบประมาณ 6,500.00 บาท มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 58 คน  

 

 

 

 

2. อบรมระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส (หนวยงานนํารอง) 

  สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (หนวยงานนํารอง) วันที่ 

28 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 อาคารบุญชนะ อัตถากร มี

ผูเขารวมกิจกรรม : 28 คน  

3. อบรมระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส (ผูใชงานระบบ) 

   สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ผูใชงานระบบ) วันที่ 17 

- 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 และ 4 อาคารบุญชนะ อัต

ถากร มีผูเขารวมกิจกรรม : 52 คน  

 

4. อบรมระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส สําหรับผูบริหารระดับกลาง  

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูบริหาร

ระดับกลาง วันที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 อาคารบุญ

ชนะ อัตถากร มีผูเขารวมกิจกรรม : 37 คน 
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5. อบรมการใชงานโปรแกรม SPSS for Windows เวอรช่ัน 17.0  

            สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดโครงการอบรม "การใชงานโปรแกรม SPSS for Windows 

เวอรชั่น 17.0" เพื่อใหอาจารยและบุคลากรของสถาบันไดเรียนรูการใชโปรแกรม SPSS วอรชั่น 17.0 และ

นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลได ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552  งบประมาณ 3,000.00 บาท มีผูเขารวม

กิจกรรม  48 คน ผลที่คาดวาจะไดรับคือ อาจารยและบุคลากรไดรับความรูในการใชโปรแกรม SPSS for 

Windows เวอรชั่น 17.0 มาใชในการวิเคราะหขอมูลได 

 

 6. โครงการจัดทําสื่อดวยตนเอง (ภายใตโครงการการพัฒนาระบบ e-Learning ของ

สถาบันฯ)  

            สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัดจัดอบรม 2 รุน คือ รุนที่ 1 วันพฤหัสบดีท่ี 20 สิงหาคม 

2552 และรุนที่2 วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2552 งบประมาณ 5,200.00 บาท มีผูเขารวมกิจกรรม  

18 คน ท้ังนี้เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําส่ือการเรียนการสอนดวย

ตนเองในลักษณะมัลติมีเดีย โดยที่คณาจารยผูใชส่ือสามารถถายทอดประสบการณตรงของตนเองแก

นักศึกษาไดอยางเต็มท่ี 
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7. การเปดงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

พิธีการเปดงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร มี

ผูเขารวมกิจกรรม  90 คน  ท้ังนี้ ศาสตราจารยสมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสต เปนประธานกลาวเปดงาน และเปดใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสอยางเปนทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ไอที ฟอรัม ครั้งท่ี 8 เรื่อง ทําไมตอง 3G 

สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศไดจัด IT Forum คร้ังท่ี 8 ข้ึนในวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2552 เวลา 

13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร ในหัวขอเร่ือง “ทําไมตอง 3G” โดยรับฟง

บรรยายเรื่อง Mobile Application จาก ดร.ปราโมทย ก่ัวเจริญ และการเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G โดย

ผูเชี่ยวชาญ คอื คุณสรรชัย เตียวประเสริฐกุล ผูบริหารดานการตลาด บรษัิท AIS จํากัด และ ดร.อธปิ อัศ

วานันท ผูชวยผูอํานวยการฝายกลยุทธและนวัตกรรม บริษัท True Corp จํากัด  โดยมี ดร.สุเทพ ทองงาน 

เปนผูดําเนินรายการ และชวงทายฟงบรรยาย เร่ือง ISEC Update จาก ผศ.สุทธิชัย สุทธิทศธรรม 

ผูอํานวยการสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ  เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาเขาใจของเทคโนโลยี 3G ท้ัง

ลักษณะการทํางาน ประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งวิธีการใชงานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

งบประมาณที่ใช 10,000.00 บาท มีผูเขารวมฟงการเสวนาเปนจํานวน  153  คน 
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สถิติการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ 2552 

(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
 

1. สถิติการใหบริการทุกประเภท (หนวยนับ:  จํานวนครั้ง) 

ประเภท Service Type ต.ค.-08 พ.ย.-08 ธ.ค.-08 ม.ค.-09 ก.พ.-09 มี.ค.-09 เม.ย.-09 พ.ค.-09 มิ.ย.-09 ก.ค.-09 ส.ค.-09 ก.ย.-09 รวม 
ติดตั้งบริการ
บํารุงรักษา PC Service 61 47 77 63 69 68 67 90 79 74 51 59 805 
รักษาความ
ปลอดภัย Security 6 32 8 2 1 2 4 3 2 0 0 0 60 

กําจัดไวรัส Virus 11 6 16 10 9 10 7 15 15 9 9 5 122 

อุปกรณเครอืขาย 
Network 
Equipment 53 14 9 10 5 7 13 15 13 9 8 9 165 

เครื่องแมขาย 
Network 
Server 0 31 29 16 25 30 23 29 24 15 27 16 265 

NetID NetID 1 3 1 1 0 2 4 0 3 2 9 3 29 

เว็บกราฟค Web Graphic 8 6 4 6 4 10 7 9 21 5 6 4 90 

ระบบ MIS MIS 18 11 20 17 29 34 41 18 57 34 14 27 320 

หองปฏิบัติการ Lab 5 3 20 12 12 8 9 27 20 15 11 15 157 

Helpdesk Helpdesk 70 108 77 32 87 44 28 46 52 20 25 6 595 

อื่น ๆ Others 4 7 4 4 8 12 9 7 5 15 21 14 110 

รวม Total 237 268 265 173 249 227 212 259 291 198 181 158 
  

2,718  
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2. สถิติการใหบริการรวมจํานวนครั้ง จําแนกตามเดือน 
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 2551 2552 
 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. รวม 

สถิติการใหบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 237 268 265 173 249 227 212 259 291 198 181 158 2718 
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3. สถิติการใหบริการจํานวนครั้ง แยกตามประเภทการใหบริการ 
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ประเภทบริการ จํานวน 
Service 805 
Security 60 
Virus 122 
Network Equipment 165 
Network Server 265 
NetID 29 
Web Graphic 90 
MIS 320 
Lab 157 
Helpdesk 595 
Others 110 

รวม 
  

2,718  
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4.  สถิติการใหบริการทุกประเภท 
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