ประกาศสานักบริการคอมพิวเตอร์
เรื่อง ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโดยฝ่ายภายใน (Operational Level Agreement)
สาหรับบริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure Service)
1. ฝ่ายภายในที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง
ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่ำง ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT infrastructure System) ฝ่ำย
เทคโนโลยี ป ระยุ ก ต์ (Application Technology) ฝ่ ำ ยบริ ก ำรผู้ ใ ช้ ง ำน (User Service) โดยเอกสำรฉบั บ นี้ จ ะ
กล่ำวถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของทุกฝ่ำยที่มีต่อบริกำรเพื่อให้กำรให้บริกำรเป็นไปตำมข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้
กับผู้ใช้บริกำร (Service Level Agreement)
2. ระยะเวลาและการทบทวนข้อตกลง
ข้อตกลงฉบับนี้กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 สิงหำคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2562 และทุกฝ่ำย
ต้องมีกำรทบทวนร่วมกันเมื่อครบกำหนดหรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกำรให้บริกำร
3. รายละเอียดบริการ
บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure Service) คือ บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรออกแบบ ติดตั้ง และให้
คำปรึกษำด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบให้บริกำร
เครื่องแม่ข่ำย) แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน บริกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนสำรสนเทศต่ำงๆ ประกอบด้วย
1) กำรให้บริกำรอุปกรณ์เครือข่ำยประกอบด้วย Router, Firewall, NAC, Security ตำมพรบ. และ Core
Switch Network ส่วนกลำงของสถำบัน
2) กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยชนิดมีสำย (LAN) เครือข่ำยชนิดสำยสัญญำณใยแก้วนำแสง (fiber- optic)
และชนิดไร้สำย (Wireless LAN) ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถำบัน (ส่วนกลำง, อำคำร)
3) กำรให้บริกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ประกอบด้วยระบบ Log Center, ระบบ Monitoring
และ ระบบ AD, ระบบ LDAP, ระบบ IPAM และระบบ DNS ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
4) กำรให้ บ ริ ก ำรเครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย ได้ แ ก่ ระบบ VPS, ระบบ Virtual Storage, Hosting ของส ำนั ก บริ ก ำร
คอมพิวเตอร์
5) กำรให้บริกำรห้อง DATA CENTER และระบบสนับสนุนห้อง DATA CENTER
6) กำรให้บริกำรรับฝำกเครื่อง (Co-Location) ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของสถำบัน

4. ช่วงเวลาการดาเนินการ
4.1 ระยะเวลาการดาเนินการติดต่อประสานงานลูกค้า/ผู้ขอใช้บริการ
บริการ
กำรติดต่อประสำนงำนผู้ใช้บริกำร

วัน

เวลา

เฉพำะวันทำกำร
08.30-16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4.2 ระยะเวลาการดาเนินการในการให้บริการ
บริการ
กำรดำเนินกำรเปิดใช้บริกำร

วัน

เวลา

เฉพำะวันทำกำร
09.30-16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4.3 ระยะเวลาการให้บริการหลังการเปิดใช้บริการ
บริการ

วัน

เวลา

รับเรื่องคำร้องขอ กำร
เปลี่ยนแปลง กำรยกเลิก และ
เหตุกำรณ์ผิดปกติจำกผู้ใช้บริกำร

เฉพำะวันทำกำร
08.30-16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดำเนินกำรตำมคำร้องขอ กำร
เปลี่ยนแปลง กำรยกเลิก

เฉพำะวันทำกำร
08.30-16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดำเนินกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ผิดปกติ

ทุกวัน
(สำหรับเหตุกำรณ์ผิดปกติระดับควำมสำคัญ
P1)

ตลอด 24 ชั่วโมง

เฉพำะวันทำกำร
ยกเว้นวันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(สำหรับเหตุกำรณ์ผิดปกติ ระดับควำมสำคัญ
P2-P4)

08.30-16.30 น.

4.4 ระยะเวลาการดาเนินการติดตามบริการและประเมินผลบริการ
บริการ

วัน

เวลา

กำรติดตำมบริกำรและ
ประเมินผลบริกำร

เฉพำะวันทำกำร
ยกเว้น วันหยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30-16.30 น.

5. ระยะเวลาเป้าหมายของการดาเนินการ
5.1 งานติดต่อประสานงานผู้ใช้บริการ
แต่ละฝ่ำยกำหนดระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรตำมลำดับ โดยรวมประมำณ 1 ชั่วโมง ดังนี้
ลาดับ งาน/ฝ่าย

กิจกรรม

1 Help Center - แจ้งลูกค้ำเพื่อเตรียมเอกสำรและกรอก
เอกสำรขอใช้บริกำร
2 Help Center - แจ้งฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT infrastructure System)
ดำเนินกำร

ระยะเวลาเป้าหมาย
(Target Resolution)
ภำยใน 30 นำที
ภำยใน 30 นำที นับจำกHelp
Center กรอกเปิดงำน Help
Center Ticket ในระบบ Call
Center หรือระบบ ITSM แล้วเสร็จ
(เฉพำะเวลำทำกำร)

5.2 งานดาเนินการให้บริการตามคาขอ
แต่ละฝ่ำยกำหนดระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรตำมลำดับนับจำกวันที่ได้รับงำนจำกระบบ ITSM ดังนี้
ลาดับ
1

งาน/ฝ่าย

ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
7 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
8 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
9 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
10 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

กิจกรรม
บริกำร Co-location
ขอเข้ำห้อง DATACENTER
บริกำร Domain Name Server
(DNS)
บริกำร SSL VPN
บริกำร VPS
บริกำรระบบเครือข่ำย Internet
บริกำรเครือข่ำยภำยใน (LAN)
บริกำรเครือข่ำยไร้สำย (WiFi)
ระบบ Account Guest
ระบบ DHCP

ระยะเวลาเป้าหมาย
(Target Resolution)
1 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 ช.ม.
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 ช.ม.
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
3 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
5 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 ช.ม.
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)

ลาดับ

งาน/ฝ่าย

กิจกรรม

11 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
12 ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตสถำบันฯ
(Authentication)
เปิด port firewall

ระยะเวลาเป้าหมาย
(Target Resolution)
1 ช.ม.
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)
1 วัน
(เฉพำะวันและเวลำทำกำร)

5.3 การแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident)
แต่ละฝ่ำยกำหนดระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรตำมลำดับโดยอ้ำงอิงระดับควำมสำคัญของเหตุกำรณ์
ดังนี้
กรอบเวลำในกำรทำงำนของกระบวนกำร Incident
Actions

Critical

High

Medium

Low

Planned

บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident)

15 นำที

20 นำที

30 นำที

1 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อนุมัติ, มอบหมายฝ่ายดูแล

15 นำที

30 นำที

1 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

Planned

4 ชั่วโมง 30 นำที

8 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

Planned

15 นำที

20 นำที

30 นำที

1 ชั่วโมง

Planned

แก้ไข เหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident) เสร็จภายใน
ปิดสถานะ เหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident) ภายใน

URGENCY
Priority
[Resolution Time]
Affects Business
IMPACT
Affects Department
Affects User

High

Medium

Low

Critical (P1)

High (P2)

Medium (P3)

[< 4.30 hours]

[< 8 hours]

[< 24 hours]

High (P2)

Medium(P3)

Low (P4)

[< 8 hours]

[< 24 hours]

[< 48 hours]

Medium (P3)

Low (P4)

[< 24 hours]

[< 48 hours]

Planned

5.4 Hierarchical Escalation Policy
กรณีที่ Help care พบว่ำเหตุกำรณ์ผิดปกติที่รับแจ้งมีควำมรุนแรงอยู่ในเกณฑ์ที่มีควำมจำเป็นต้อง
รำยงำน หรือส่งต่อ (escalate) ไปยังผู้บริหำรทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมตำรำง ดังต่อไปนี้
Priority
Code
P1
P2
P3
P4

Priority
Level
Critical
High
Medium
Low

Incident
Manager
ทันที
15 นำที
30 นำที
1 ชั่วโมง

Priority
Description Target Resolution
Code

Tier
T1

P1

Critical

4 ชม. 30 นาที

T2
T3
T1

P2

High

8 ชม.
(เฉพาะเวลาทาการ)

T2
T3
T1

P3

P4

Medium

Low

24 ชม.
(เฉพาะเวลาทาการ)
48 ชม.
(เฉพาะเวลาทาการ)
หรือ 4 วันทาการ

T2
T3
T1
T2
T3

หัวหน้าฝ่าย
ทันที
30 นำที
1 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง

ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ
15 นำที
1 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง

ผู้อานวยการ
สานัก
30 นำที
4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง

Target
Functional Escalation Resolution Time Notification to
Requester
User Service
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Vendor
User Service
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Vendor
User Service
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Vendor
User Service
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Vendor

15 นาที
2 ชั่วโมง

ทุก 4 ชม. 30 นาที

2 ชม. 15 นาที
20 นาที
4 ชม.

ทุก 8 ชม.

3 ชม. 40 นาที
30 นาที
20 ชม.

ทุก 24 ชม.

3 ชม. 30 นาที
1 ชม.
46 ชม.

ทุก 48 ชม.

1 ชม.

หมายเหตุ:
• ระยะเวลำเป้ำหมำยในคอลัมน์ Resolution Time ของ Tier 1 คือระยะเวลำรวมทั้งหมดที่ใช้ในกำรเปิดและปิด Case
• ระยะเวลำเป้ำหมำยในคอลัมน์ Resolution Time ไม่รวมกรณีเป็น Incident ระดับ P1 (Critical) ที่เกิดขึ้นกับ Hardware ที่
ไม่มี Redundant และ Network Link เนื่องจำกต้องใช้เวลำนำนในกำรเปลีย่ น Spare Part และเชื่อมต่อ Link
• ผู้ดำเนินกำรแต่ละ Tier ต้องระบุเวลำประเมินว่ำจะใช้เวลำอีกเท่ำไหร่ในกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จเป็นระยะๆ ตำมที่ระบุใน
คอลัมน์ “Target Notification to Requester”
• เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จ ผูด้ ำเนินกำรแต่ละ Tier ต้องบันทึกวิธีกำรดำเนินกำรไว้เพือ่ เป็นฐำนข้อมูลสำหรับกำรดำเนินกำรต่อ
เหตุกำรณ์เดิมต่อไป

5.5 งานติดตามบริการและประเมินผลบริการ
แต่ละฝ่ำยกำหนดระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรตำมลำดับ ดังนี้
ลาดับ

ฝ่าย

1

User Service

2

ฝ่ำยระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ฝ่ำยระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยระบบ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3
4

ระยะเวลาเป้าหมาย
กิจกรรม
(Target Resolution)
(เฉพาะเวลาทาการ)
คัดแยกและสรุปคำร้อ งขอและกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน
ผิดปกติประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับบริกำรโครงสร้ำง
พื้ น ฐำน (Infrastructure Service) ส่ ง ฝ่ ำ ยระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิเครำะห์และสรุปผล System Monitoring
ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน
(Workload) ประจำเดือน ส่งให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
วิเครำะห์และสรุปผลกำรใช้ Capacity

ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน

ติดตำม ควบคุม และสรุปภำพรวมบริกำรเพื่อ
ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน
นำเสนอผูบ้ ังคับบัญชำตำมลำดับ ดังนี้
- วิเครำะห์ภำพรวมคำร้องขอและเหตุกำรณ์
ผิดปกติประจำเดือนที่มนี ัยสำคัญจำกรำยงำนที่
ได้รับจำก Help care
- วิเครำะห์แนวโน้มกำรใช้ Capacity ของบริกำร
- วิเครำะห์และสรุปผลจำก System Monitoring

หมายเหตุ: ระบบ ITSM ยังไม่รองรับกำรคัดแยก Case เหตุกำรณ์ผิดปกติที่ซ้ำกัน เนื่องจำกต้องใช้ทักษะในกำรกองหำ
รำยกำรเหตุกำรณ์ผิดปกติซ้ำ ๆ หำกมีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบและสำมำรถดำเนินกำรคัดแยก
ได้ จะสำมำรถนำเหตุกำรณ์ผิดปกติที่บันทึกไว้มำวิเครำะห์ และนำไปสู่กำรพิจำรณำเป็นปัญหำที่ต้องหำ
สำเหตุและวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำต่อไป (Problem Management Process)
6. เป้าหมายการให้บริการ (Service Target)
รายละเอียด

เป้าหมาย (Target)

ควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนลูกค้ำภำยในระยะเวลำที่กำหนด
(Help Center)

85%

ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขเหตุกำรผิดปกติและกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอ ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด (ฝ่ำยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

85%

ควำมสำมำรถในกำรติดตำมบริกำรและประเมินผลบริกำร (Help Center)

85%

7. ขีดจากัดที่บริการสามารถรองรับได้ (Work Load Limit)
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร (Service Target) ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขกำรให้บริกำร (OLA) ฉบับนี้ อยู่บน
พื้นฐำนของปริมำณกำรให้บริกำรที่กำหนด หำกปริมำณกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญอำจมีผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ปริมำณกำรให้บริกำรที่เป็นพื้นฐำนในกำรให้บริกำรตำมเป้ำหมำยที่กำหนด มีดังนี้
ข้อจากัด
ด้านบุคลากร
1. งำน Core switch
2. งำน Internet (WI-FI)
3. งำน DNS
4. งำนด้ำนอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ อุปกรณ์
Firewall
5. งำนคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย VPS
6. งำนรับกำรให้บริกำรรับฝำกเครื่อง (Co-Location) ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ของสถำบัน
7. ศูนย์ควำมพิวเตอร์ของสถำบัน (Datacenter)
8. งำนสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระหว่ำงอำคำร
ภำยในสถำบัน
ด้ำนทรัพยำกร
9. ควำมเร็ว Link Internet
9.1 เครือข่ำย บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9.2 เครือข่ำย Uninet
10. ศูนย์บริกำรควำมพิวเตอร์
10.1 ห้อง DATA Center Container 1
10.2 ห้อง DATA Center Container 2
10.3 ห้อง DATACENTER ชั้น 2

11. อุปกรณ์เครือข่ำย
11.1 Core switch
11.2 Firewall

ปริมาณ
1
1
1
1
1
1
1
4

ต่ำงประเทศ: 5 Gbps.
ในประเทศ: 10 Gbps.
ต่ำงประเทศ, ในประเทศ: 10 Gbps
รองรับน้ำหนัก 20,000 KG
รองรับน้ำหนัก 20,000 KG
1) รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
สำมำรถรองรับได้ (VPS) 95 VM
2) รองรับเครื่อง Co-location
สำมำรถ รองรับได้ 74 เครื่องกรณี
วำงเป็น เครื่อง และถ้ำวำงเป็น ตู้
Rack ได้ 170 U
2 ตัว
2 ตัว

11.3 Router
11.4Switch (อำคำร)
11.5 Switch (ชั้นประจำอำคำร)
11.6 access point
11.7 agile controller
11.8 esight-NTA Log center

2 ตัว
44 ตัว
224 ตัว
2,000 ตัว
6 ตัว
1 ตัว

8. คาจากัดความ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ หมำยถึง เกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมำในกำรทำงำนด้ำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับงำนด้ำน
ระบบสำรสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน ซึ่งสำมำรถนำมำ
เปรียบเทียบกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์กำรให้บริกำรที่กำหนดขึ้น
เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident)

หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริกำรไม่สำมำรถ
ได้รับบริกำรได้ตำมปกติ หรือทำให้ บริกำรไม่เป็ นไปตำม SLA ที่กำหนด/
ข้อกำหนดผู้ใช้บริกำร รวมถึงกรณีที่ทรัพย์สินผู้ใช้บริกำรเสียหำยภำยใต้ควำม
รับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร

คาร้องขอ (Service Request)

หมำยถึง คำร้องขอในกำรแจ้ งขอใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ / บริ กำร หรือเปลี่ ยนแปลง
ขอบเขตกำรใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก ำร หรื อ เรื่ อ งควำมต้ อ งกำรต่ ำ งๆ ของ
ผู้ใช้บริกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหำกำรใช้บริกำร หรืออำจจะเป็นลักษณะขอ
คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร
ระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ และการดาเนินการตามคาร้องขอ (Target Resolution)
คือ ระยะเวลำดำเนินกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ผิดปกติหรือกำรดำเนินกำรตำมคำ
ร้องขอเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำรได้ ตำมปกติ โดยนับตั้งแต่เวลำที่ผู้
ให้บริกำรลงรับกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ผิดปกติหรือกำรดำเนินกำรไว้ในระบบ
9. การรายงานผลการให้บริการ (Service Report)
แต่ละฝ่ำยจะจัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้แก่ผู้บริหำรรับทรำบทุกเดือน หรือตำมที่ผู้บริหำรกำหนด
ประกำศ ณ วันที่

สิงหำคม 2561

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครินทร์ คุณกิตติ)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

