
  

 
 

รายงานการปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานศูนย์เทคโนโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 2562 
ปีการศึกษา 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการทั่วไป 
ปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร 
หลักฐาน 

ไฟดับบ่อบเซฟงานไม่ทัน (3) -ด าเนินการแจ้งหน่วยงานอาคาร
สถานที่มาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ของอาคาร 

พ.ค. – มิ.ย. 62 งานบริการและ
ซ่อมบ ารุง 

ด าเนินการแล้วเมื่อ มิ.ย. 62 - 

คอมบางเครื่องจอฟ้า (2) -ปรับปรุง/อัพเดทระบบปฏิบัติการ
ใหม่ 

พ.ค. – มิ.ย. 62 งานบริการและ
ซ่อมบ ารุง 

ด าเนินการแล้วเมื่อ มิ.ย. 62 - 

 
 

...............................................  ............................................... 
(นางสาวพรพรรณ  ภักดี)  นายปริญญา  ภารีรุจิรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รายงาน   
 
 
 



รายงานการปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน รายการ 
เอกสารหลักฐาน 

ควรเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่  
(4) 

-ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมให้มี
สภาพพร้อมใช้ 

พ.ค. – มิ.ย. 62 งานบริการและ
ซ่อมบ ารุง 

ด าเนินการแล้วเมื่อ มิ.ย. 62 - 

คอมพิวเตอร์ระบบท างานช้า 
(4) 

-ปรับปรุง/อัพเดทระบบปฏิบัติการ
ใหม่ 

มิ.ย. – ก.ค. 62 งานบริการและ
ซ่อมบ ารุง 

ด าเนินการแล้วเมื่อ มิ.ย. – ก.ค. 62 - 

คอมรีสตาร์ทเอง (2) -ด าเนินการหาเครื่องมาทดแทนเครื่อง
ที่ขัดข้อง 

มิ.ย. – ก.ค. 62 งานบริการและ
ซ่อมบ ารุง 

ด าเนินการแล้วเมื่อ มิ.ย. 62 - 

 
 
 
 

...............................................  ............................................... 
(นางสาวพรพรรณ  ภักดี)  นายปริญญา  ภารีรุจิรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รายงาน   
 



รายงานปรับปรุงการให้บริการเครือข่าย 
ปีการศึกษา 2561/ปีงบประมาณ 2562 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน รายการ 

เอกสารหลักฐาน 
สัญญาณไม่ทั่วถึง บางจุดไม่มี
สัญญาณ ควรเพิ่มให้ครอบคลุมทั้ง
มหาวิทยาลัย (10) 

ส ารวจจุดกระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายและ
ด าเนินการจัดท าโครงการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สายเพ่ิมเติมเพ่ือขอ
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

มี.ค. – ก.ย.62 งานระบบเครือข่าย ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สายเพิ่มเติมสหรับให้บริการ 
จ านวน 70 ตัว ตามโครงการ
ครุภัณฑ์ปรับปรุงและติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สาย  ตามอาคารต่าง ๆ  

โครงการครุภัณฑ์
ปรับปรุงและติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สาย พร้อม
อุปกรณ ์จ านวน 1 
ระบบ 

อินเตอร์เน็ตช้าและหลุดบ่อยมาก 
มหาวิทยาลัย (8) 

- มีการตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์เครือข่ายและ
ปริมาณการใช้งานอย่าง
สม่ าเสอเพ่ือรวบรวมข้อมูลไป
ใช้ในการของบประมาณ
ปรับปรุง 
- จัดท าโครงการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับ
เส้นทางส ารอง 
 

มี.ค. – ก.ย.62 งานระบบเครือข่าย ด าเนินการแล้ว 
มีการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตส าหรับเส้นทาง
ส ารอง ภายในประเทศ 1 Gbps 
และเครือข่ายต่างประเทศ 300 
Mbps ตามโครงการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับ
เส้นทาง 

มีโครงการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ส าหรับเส้นทาง 



ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน รายการ 
เอกสารหลักฐาน 

เครือข่ายไร้สายหลุดบ่อย ช้าไม่
เสถียร เชื่อมต่อไม่ได้ (9) 

-ตรวจสอบการเข้าใช้งาน
ตามจุดกระจายสัญญาณต่าง 
ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
-มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายอย่าง
สม่ าเสมอ 

มี.ค. – ก.ย.62 งานระบบเครือข่าย - ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์
กระจายสัญญาณโดยส่วนมากมี
การใช้งานได้ดี  และมีการ
ด าเนินการติดตั้งจัดกระจาย
สัญญาณเพ่ิมเติม 
- ด าเนินการจัดโครงการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สาย เป็นประจ าทุกปี 

- โครงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายไร้
สาย ระยะเวลา 1 ปี 

  
 
  

...............................................  ............................................... 
(นายปริญญา  ภารดีรุจิรา)  (นายปริญญา  ภารดีรุจิรา) 
หัวหน้างานระบบเครือข่าย  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รายงาน   


