ประกาศสานักบริการคอมพิวเตอร์
เรื่อง ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (Service Level Agreement)
สาหรับบริการแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ (Application and Cloud Apply)
1. วัตถุประสงค์
เอกสาร SLA ฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น มาฉบั บ นี้ จัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นข้อกาหนดการให้ บริการระหว่างผู้ ให้ บริการฝ่ าย
เทคโนโลยีประยุกต์ (Application Technology) และผู้รับบริการ (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ใช้งานภายนอก)
โดยมีข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการที่มีให้แก่ผู้ใช้บริการรับทราบ และเข้าใจถูกต้องตรงกัน
2. ระยะเวลาและการทบทวนข้อตกลง
ข้อตกลงฉบับนี้กาหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และหากมีการ
ทบทวนข้อตกลง ผู้ให้บริการจะดาเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ
3. รายละเอียดบริการ
การรับงานบริการแอพพลิเคชั่นและซอฟแวร์ ภายในสานักบริการคอมพิวเตอร์ คือ การประสานงานกับผู้ใช้งาน
ระบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของสานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางขอบเขต
ดังนี้
1) ให้บริการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web application Development)
2) ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์และระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็ปไซต์ (Website and Content Management
System)
3) ให้บริการซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (Window10 EDU Suite, Office 365 Desktop Suite, Thai WPS
Office Suite, Microsoft Imagine Suite)
4) ให้บริการและจัดการทรัพยากรบนคลาวน์ (ระบบ Clouds Service, บนระบบ Google Educationและ
Microsoft Office 365)
5) ให้บริการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Account Management : I-AM)
6) ให้บริการให้คาปรึกษาการใช้งานแอพพลิเคชันบนคลาวด์
7) ให้บริการบริหารการจัดการฐานข้อมูล
3.1 ระยะเวลาการดาเนินการติดต่อประสานงานลูกค้า
บริการ
บริการแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์

วัน
วันจันทร์-วันศุกร์
ยกเว้น วันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์

เวลา
08.30-17.30 น.

3.2 ระยะเวลาการรับเรื่องและดาเนินการตามคาร้องขอ (Service Request) และเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident)
บริการ
รับเรื่องคาร้องขอและเหตุการณ์
ผิดปกติจากผู้ใช้บริการ

วัน
เฉพาะวันทาการ ยกเว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ดาเนินการตามคาร้องขอและแก้ไข
เหตุการณ์ผิดปกติ

เฉพาะวันทาการ ยกเว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา
08.30-17.30น.

08.30-17.30 น.

4. การสนับสนุนบริการ
ผู้ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่สาหรับแนะนาการใช้งาน รวมทั้งบริการตอบปัญหา รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ รับเรื่อง
ร้องขอใช้บริการ รับเรื่องขอเปลี่ยนแปลง รับเรื่องร้องเรียน และให้คาปรึกษาต่างๆ ทางด้านเทคนิคตลอดอายุ
สัญญาใช้บริการ โดยสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ ดังนี้
Help Center ฝ่ายบริการผู้ใช้งาน (User Service)
สถานที่ตั้ง:
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 136
อีเมล์:
helpcenter@kmitl.ac.th
โทรศัพท์:
02-329-8000 ต่อ 6000
091-190-60000
Line official ID: @helpcenter.kmitl
การแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอใช้บริการ และการร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกประเด็น ต้องแจ้งผ่าน Help
Center เพื่อให้มีการเก็บบันทึกและจัดทารายงานการบรรลุข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (SLA) ฉบับนี้
4.1 เหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents)
เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident) จะได้รับการดาเนินการตามลาดับความสาคัญและกรอบเวลา ดังนี้
ลาดับความสาคัญ ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง
(Priority)
(Target Response)
Critical
High
Medium
Low
Planned

ทางโทรศัพท์: 30 นาที
เคาเตอร์เซอร์วิส: ทันที

ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ
(Target Resolution)
4 ชั่วโมง 30นาที
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
8 ชั่วโมง
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
24 ชั่วโมง
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
48 ชั่วโมง
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
ตามแผนที่กาหนด
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)

1) การแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ ผู้ให้บริการจะดาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้บริการจาก สาเหตุ
ที่ตรวจพบ ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติจะนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ให้บริการบันทึกลงรับการแก้ไข
เหตุการณ์ผิดปกติไว้ในระบบเป็นต้นไปจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการ
แก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติจากเลขที่ลงรับการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติที่ผู้ให้บริการแจ้ง
2) การบันทึกปิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents) เป็นหน้าที่ของ Help Center ของ สานักบริการคอมพิวเตอร์
ในการติดต่อผู้แจ้งเพื่อปิด Incident หากพยายามแล้ว ติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันรับแจ้ง
(เฉพาะวันและเวลาทาการ) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกปิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents) ที่แจ้งมา
3) ผู้ให้บริการดาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรง (Major incident) ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่จากการ
เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ บริการในวงกว้าง เช่น
ระดับสาขา ระดับหน่วยงาน หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเสียหายต่อภาพลักษณ์ต่อผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบให้การบริการหลัก (Core Service) หยุดชะงักเป็นระยะเวลานาน
กว่า 2 ชั่วโมง ดาเนินการแก้ไขตามขั้นตอนการปฏิบัติเหตุการณ์ผิดปกติรุนแรง (Major incident) หรือ
ดาเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ทั้งนี้ การดาเนินการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความ
พร้อมและความจาเป็นตามที่ผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควร โดยการดาเนินการดังกล่าว จะไม่ครอบคลุม
ถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (SLA) ฉบับนี้
4.2 คาร้องขอ (Service Requests)
คาร้องขอใช้บริการจะได้รับการดาเนินการตามลาดับความสาคัญและกรอบเวลา ดังนี้
ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการตอบสนอง
(Target Response)
ทางโทรศัพท์: 30 นาที
เคาเตอร์แซอร์วิช: ทันที

ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการดาเนินการตามคาร้องขอ
(Target Resolution)
ให้บริการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web
90-180 วัน
Application Development)
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์และระบบบริหาร
45 วัน
จัดการเนื้อหาเว็ปไซต์(Website and
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
Content Management System)
ให้บริการซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3 วัน
(Window10 EDU Suite, Office 365
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
Desktop Suite, Thai WPS Office
Suite, Microsoft Imagine Suite)
บริการ Google Education
3 วัน
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
บริการ Microsoft 365 Online
3 วัน
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
รายการร้องขอบริการ
ของฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์

1.
2.

3.

4.
5.

6. ให้บริการ ปรับปรุงเว็บแอพพลิเคชัน
(Web Application Update)

5 วัน
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)

ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการตอบสนอง
(Target Response)

ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการดาเนินการตามคาร้องขอ
(Target Resolution)
7. ให้บริการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity
5 วัน
Account Management : I-AM)
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)
รายการร้องขอบริการ
ของฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์

8. ให้บริการให้คาปรึกษาการใช้งานแอพ
พลิเคชันบนคลาวด์

3 วัน
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)

9. ให้บริการบริหารการจัดการฐานข้อมูล

15 วัน
(เฉพาะวันและเวลาทาการ)

1) ระยะเวลาการดาเนินการตามคาร้องขอใช้บริการ
จะนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ให้บริการบันทึกลงรับการ
ดาเนินการไว้ในระบบเป็นต้นไปจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการ
ดาเนินการจากเลขที่ลงรับการดาเนินการตามคาร้องขอใช้บริการที่ผู้ให้บริการแจ้ง
2) การบันทึกปิดคาร้องขอ (Service Requests) เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้าของ สานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ในการติดต่อผู้แจ้งเพื่อปิด Service Request หากพยายามแล้วติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลา
3 วันนับจากวันรับแจ้ง (เฉพาะวันและเวลาทาการ) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกปิดคาร้องขอ
(Service Requests) ที่แจ้งมา
4.3 ข้อเสนอแนะและการร้องเรียน (Service Complaints)
การร้ องเรี ย นการให้ บ ริ การในกรณีที่ผู้ ใช้บริการพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการไม่เป็น ไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้ บ ริ การ ผู้ ใช้บริการสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายังผู้ ให้ บริการผ่ าน Help&
Service Center: Help Center หรือตู้ร้องเรียนบริการ ชั้น 1 อาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยระบุ
ปัญหาและข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทา การตรวจสอบและปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ ว ทั้งนี้ คาติช มหรื อข้อเสนอแนะเพื่อให้ ปรับปรุงการให้ บริการ ผู้ ให้ บริการจะรับไว้เป็นเรื่อง
พิจารณาเพื่อหาแนวทางดาเนินการต่อไป แต่จะไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติและ
การดาเนินการตามคาร้องขอ
5. เป้าหมายการให้บริการ (Service Target)
5.1 ความสามารถในการให้บริการ
รายละเอียด
ความสามารถในการให้บริการต่อเดือน

เป้าหมาย (Target)
99.0 %

ความสามารถในการให้บริการต่อเดือน (Availability (%)) คานวณได้ดังนี้
Availability (%) = (Total number of minutes in a month – Total downtime (Minutes) x 100
Total number of minutes in a month
ทั้งนี้ ระยะเวลาสะสมที่ไม่สามารถใช้งานบริการได้ต่อเดือน ไม่นับรวมระยะเวลาในการบารุงรักษาระบบ
เครือข่ายหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

5.2 การรับเรื่องคาร้องขอ (Service Requests) และรับเรื่องแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents)
รายละเอียด
ความสามารถในการดาเนินการตามระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง
(Target Response)
ความสามารถในการดาเนินการตามระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไข
เหตุการณ์ผิดปกติ
ความสามารถในการดาเนินการตามระยะเวลาเป้าหมายในการดาเนินการ
ตามคาร้องขอ (Target Resolution)

เป้าหมาย (Target)
85.0 %
85.0 %
85.0 %

สาหรับในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามขอบเขตการให้บริการ ผู้ให้บริการจะดาเนินการสารองและกู้คืนระบบ
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
5.3 ขีดจากัดที่บริการสามารถรองรับได้ (Workload limit)
เป้าหมายการให้บริการ (Service Target) ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (SLA) ฉบับนี้อยู่บน
พื้ น ฐานของปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารที่ ก าหนด หากปริ ม าณการให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ปริมาณการให้บริการที่เป็นพื้นฐานในการให้บริการตามเป้าหมายที่กาหนด มีดังนี้
ขีดจากัดการบริการ
ด้านบุคลากร
1. ให้บริการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Development)
• เก็บรวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลจากความต้องการ
• ออกแบบส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้งาน
• พัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
• ทดสอบโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
• ติดตั้งและบารุงรักษาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
• ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
2. ให้บริการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน (Website Development)
• เก็บรวบรวมข้อมูล
• วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลจากความต้องการ
• ออกแบบส่วนติดต่อประสานงานผู้ใช้งาน
• พัฒนาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
• ทดสอบโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
• ติดตั้งและบารุงรักษาโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน
• ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
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ขีดจากัดการบริการ
3. ให้บริการปรับปรุงเว็บแอพพลิเคชันและเว็บไซต์
4. บริการให้คาปรึกษาการใช้งานแอพพลิเคชันดังนี้
แอพพลิเคชัน Google Education
• แอพพลิเคชัน Gmail
• แอพพลิเคชัน Google Drive
• แอพพลิเคชัน Google Docs
• แอพพลิเคชัน Google Sheets
• แอพพลิเคชัน Google Slide
• แอพพลิเคชัน Google Calendar
• แอพพลิเคชัน Google Meet
• แอพพลิเคชัน Google +
• แอพพลิเคชัน Google Site
• แอพพลิเคชัน Google Groups
• แอพพลิเคชัน Google Chat
• แอพพลิเคชัน Google YouTube
• แอพพลิเคชัน Google Maps
• แอพพลิเคชัน Google AdWords
• แอพพลิเคชัน Google Photos
• แอพพลิเคชัน Google Vault
• แอพพลิเคชัน Google Hangouts
• แอพพลิเคชัน Google Forms
• แอพพลิเคชัน Google Keep
• แอพพลิเคชัน Google Cloud Search
• แอพพลิเคชัน Google Classroom
• แอพพลิเคชัน Google cloud Print
แอพพลิเคชัน Microsoft 365 Online
• แอพพลิเคชัน Calendar
• แอพพลิเคชัน Class Notebook
• แอพพลิเคชัน Delve
• แอพพลิเคชัน Dynamics 365
• แอพพลิเคชัน Microsoft Excel
• แอพพลิเคชัน Microsoft Flow
• แอพพลิเคชัน Microsoft Form
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ขีดจากัดการบริการ
• แอพพลิเคชัน OneDrive
• แอพพลิเคชัน OneNote
• แอพพลิเคชัน Outlooks
• แอพพลิเคชัน People
• แอพพลิเคชัน Planner
• แอพพลิเคชัน Power BI
• แอพพลิเคชัน PowerApps
• แอพพลิเคชัน PowerPoint
• แอพพลิเคชัน Microsoft Project
• แอพพลิเคชัน SharePoint
• แอพพลิเคชัน Staff Notebook
• แอพพลิเคชัน StaffHub
5. ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบนคลาวน์
6. ให้บริการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
7. ให้บริการบริหารการจัดการฐานข้อมูล
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สาหรับในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามขอบเขตการให้บริการ ผู้ให้บริการจะดาเนินการสารองและกู้คืนระบบ
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
5.4 ระยะเวลาที่ยินยอมให้ข้อมูลบนระบบสูญหาย (Recovery Point Objective)
ผู้ให้ บริ การรั บประกัน ข้อมูล สูญหายของบริการแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ (Application and Cloud
Apply) ไม่เกิน (RPOs) 2 วัน กรณี ดาเนินการย้ายข้อมูลจากกการสารองข้อมูลเข้าเครื่องการให้บริการ
5.5 ระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบกลับมาใช้งานได้ (Recovery Time Objective)
ผู้ให้บริการดาเนินการย้ายดาเนินการย้ายข้อมูลจากกการสารองข้อมูลเข้าเครื่องการให้บริการ มีสถานะปกติ
ได้ไม่เกิน (RTOs) 1 วัน นับจากได้รับแจ้งจากผู้รับบริการ (ไม่รวมถึงบริการเครื่อง (Co-Location) หรือความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการดาเนินงานของผู้ให้บริการ)
6. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
เพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อความในแบบคาขอใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการกาหนดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ หากมี
การปรับปรุงแก้ไข ผู้ใช้บริการต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบทุกครั้ง
6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าสู่ระบบจากชื่อบัญชีที่ผู้ให้บริการที่ออกให้ เพื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
และทาการติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่ต้องการใช้งาน พร้อมทาการกาหนดชื่อบัญชีอื่น ๆ ที่ต้องการด้วยตนเอง
และทาการถ่ายโอนข้อมูลที่ต้องการใช้บริการมายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ให้บริการ

