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1. เพ่ิมจํานวนเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาวดําใน
ห้องพักอาจารย์และห้องสํานักงาน
เลขานุการ โดยเป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ีสามารถ
พิมพ์กระดาษได้ท้ังสองด้าน และพิจารณา
เพ่ิมเคร่ืองพิมพ์สี (Ink jet or Laser) 

1. สํารวจจํานวนเครื่องพิมพ์ 
ตําแหน่งท่ีวาง คุณลักษณะ และ
ความพร้อมใช้งาน จํานวน
ผู้ใช้งานต่อเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงจํานวน
เคร่ืองพิมพ์ผลให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 
2. จัดสรรงบประมาณปี 2557 
(เงินรายได้) เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ผล 

ในปีงบประมาณ 2557 ได้จัดซ้ือและ
ติดต้ังดังนี้ 
1. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา แบบ 

multifunction (HP) จํานวน 2 เคร่ือง 
โดยติดต้ังท่ีห้องพักอาจารย์ชั้น 4 ห้อง 
406 และ 409  

2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี (Brother) 
จํานวน 1 เคร่ือง โดยติดต้ังท่ีห้อง
สํานักงานเลขานกุาร 

2. เปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
ภายในคณะฯ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้งานในปัจจุบันเร่ิมเสื่อมสภาพและเกินอายุ
การใช้งานตามระเบียบครุภัณฑ์ 
(ปีงบประมาณ 2556-2557 ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการการจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์) 

จัดสรรงบประมาณปี 2557 (เงิน
รายได้) เพ่ือเปลี่ยนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
ภายในคณะฯ ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีการ
เปิดซองสอบราคาจํานวน 17 เคร่ือง 

3. เพ่ิมจํานวน projector และ เคร่ืองฉาย 3 
มิติ ให้ครบทุกห้อง ท่ีใช้เป็นห้องเรียนและ
ห้องประชุม 
(ปีงบประมาณ 2556-2557 ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการการจัดซ้ือ) 

จัดสรรงบประมาณปี 2557 (เงิน
รายได้) เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ 

1. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีการ
เปิดซองสอบราคา มี projector 
จํานวน 4 เคร่ือง (สําหรับห้อง 304, 
รัตนสิน,ห้อง 306, สํารอง)  และ 
เคร่ืองฉาย 3 มิติจํานวน 2 เคร่ือง 

2. จัดซ้ือและติดต้ังตามโครงการปรับปรุง
ห้องเรียน 2 เคร่ือง (PH407, ห้อง
ประชุมศรีพานิชกุลชัยด้านหลัง) 

4. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายใน
คณะฯ (phar2005)  

1. สํารวจจุดกระจายสัญญาณ 
2. เปลี่ยน access point ให้
รองรับมาตรฐาน 802.11n 
3. เปลี่ยน Wireless USB เป็น 
PCI Wireless มาตรฐาน 
802.11n 
หมายเหตุ 
802.11a ความเร็ว 54Mbps 
802.11b ความเร็ว 11Mbps 
802.11g ความเร็ว 54Mbps 

1) จัดซ้ือ access point (สําหรับ 
phar2005)  ท่ีรองรับมาตรฐาน 
802.11n มาจํานวน 4 เคร่ือง ขณะนี้
อยู่ระหว่างติดต้ัง  

     
2) อยู่ระหว่างดําเนินการ เปลี่ยน 

Wireless USB เป็น PCI Wireless 
ให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อ 
Internet ด้วยระบบไร้สาย (WIFI) 
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802.11n ความเร็ว 150 Mbps 
802.11ac ความเร็ว 866Mbps 
 

5. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อภายในห้อง 
Server เพ่ือลดปัญหาการหน่วงของการ
สื่อสารระหว่าง Server  

1. เปลี่ยนสาย UTP Cat 5 เป็น 
สาย UTP Cat6 
2. เปลี่ยน Lan Card ของ 
Server ให้รองรับความเร็ว 1 
Gbps 

1.  อยู่ระหว่างดําเนินการเปลี่ยนสาย 
UTP Cat 5 เป็น สาย UTP Cat6 ขณะนี้
แล้วเสร็จเป็นบางจุด ห้องสํานักงาน
เลขานุการ  ห้องวิชาการ สาย  main
ระหว่างชั้น 2 และชั้น 4  สาย main
ระหว่างชั้น 1 และชั้น 2  
2. การเปลี่ยน Lan Card ของ Server 
ให้รองรับความเร็ว 1 Gbps อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

6. ปรับปรุงระบบขอเดินทางไปราชการ ใช้กระบวนการ KM ในการ
พัฒนาระบบ 

อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา KM 
ปีงบประมาณ 2557 

7. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลของบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบภาระงาน
สําหรับอาจารย์ 

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูล 

ดําเนินการติดตามและชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง 

8. พัฒนาความเข้าใจในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแนวทางการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 

1. โครงการอบรมทักษะการใช้
งานคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศของคณะฯ 
2. จัดทําแนวปฏิบัติเม่ือมีปัญหา
การติดไวรัสในคอมพิวเตอร์  

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

9. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของ 
web server 

1. การปรบัปรงุดา้น 
Hardware 
1.1 เพิ่มหน่วยความจําหลัก
ของ web server จากเดิม 1 
GB เป็น 4 -8 GB 
1.2 เปล่ียนสายแลนจาก CAT5 
ซึ่งรองรับความเร็วสูงสุด 
100Mbps เป็น CAT6 
ความเร็วสูงสุด 1 Gbps 
2. การปรบัปรงุดา้น Software 
2.1 ปรับรุ่นหรอืเปล่ียน
ระบบปฏิบัติการที่สามารถ
รองรับจํานวนการเข้าใช้งาน

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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พร้อมๆ กันให้ดขีึ้น 
2.2 เปล่ียนกระบวนการจัดการ
ข้อมูล web site โดยลดการดงึ
ข้อมูลจาก web application 
server ลง เพื่อลด delay ใน
การรอขอ้มูลที่ใช้ในการ
ประมวลผลและแสดงผล 
2.3 ปรับแต่ง apache 
service ให้มีประสิทธิภาพดขีึน้ 

 
นําเข้าคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 1 วันท่ี 27 ก.ค. 2556 
นําเข้าคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 2 วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 
 


