ผลการดําเนินงาน
ดังนี้

สํานักบริการคอมพิวเตอรมกี ารดําเนินงานในภารกิจหลักในรอบปการศึกษา 2557 จําแนกตามพันธกิจหลักได

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร

วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยใหทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
จากแผนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหบริการ
ระบบคอมพิวเตอรเครือขายแกนสิ ิต บุคลากร และอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรองรับการขยายบริการ
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต ดังนี้
1. ขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศ และระหวางประเทศ จากสํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 3 กิกกะบิตตอวินาที เปน 5 กิกกะบิตตอวินาที และมีการ
ปรับปรุงการเชื่อมตอเครือขายระหวางวิทยาเขต 3 วิทยาเขต (กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติสกลนคร)
จาก 1 กิกกะบิตตอวินาที เปน 2 กิกกะบิตตอวินาที

ภาพแสดงโครงสรางการเชื่อมตอจากมหาลัยไปสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

2. การปรับปรุงอุปกรณเครือขายหลักขนาด 10 กิกะบิตตอวินาที
มีก ารศึ ก ษาทดสอบประสิท ธิ ภาพอุป กรณ เ ครื อ ข ายหลัง Cisco Catalyst 4500-X เพื่ อ ทดแทน
อุปกรณเดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 7 ป ทุกเขตพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และได
ปรับปรุงขยายขนาดชองสัญญาณเครือขายเพื่อรองรับการใชงาน Content ที่มี Bandwidth ขนาดใหญ จาก
เดิม 10 กิกะบิตตอวินาทีเปน 20 กิกะบิตตอวินาที

ภาพแสดงอุปกรณโครงขายแกนหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. โครงการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพสัญญาณเครือขายไรสาย เฟส 4
ปจจุบันเครือขายไรสาย KUWIN ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งมหาวิทยาลัยมากกวา 1379 จุด โดยมีการ
ปรับปรุงอุปกรณเครือขายเพื่อรองรับการใชงานขนาดใหญ Cicsco C4500-X และจัดหาอุปกรณเครือขายไร
สายทดแทนรุนเดิมที่บริษัทผูผ ลิตยุติการบํารุงรักษา (End-of-Life) จํานวนไมนอยกวา 92 จุด รองรับการใช
งานเทคโนโลยีใหมตามมาตรฐาน IEEE 802.11ac นอกจากนี้ยังไดประสานกับบริษัท AIS มาดําเนินการติดตัง้
จุดใหบริการเครือขายไรสาย จํานวนกวา 2,000 จุด ทําใหมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่การใหบริการมากขึ้น

ภาพแสดงโครงสรางเครือขายไรสาย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
4. การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเครือขายแกนหลัก
ปจจุบันที่มีจํานวนผูใชงานเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทําใหปริมาณความตองการใชหมายเลขไอพีแอดเดรสเพิ่ม
มากขึ้น เปนผลทําใหมีการใชงาน private network เพิ่มมากขึ้น ทําใหเครื่องไฟรวอลในปจจุบันไมสามารถรองรับ
ปริมาณการใชงานของผูใชบน private network ได โดยดําเนินการเพิ่มเครื่องไฟรวอลใหมสําหรับงาน private
network เขาไปอีก 2 เครื่องรวมทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบใหสามารถรองรับปริมาณการ
ใชงานเครือขายขนาด 2 กิกะบิตตอวินาที

ภาพแสดงการเชื่อมตอระบบไฟรวอลเดิม

ภาพแสดงการเชื่อมตอระบบไฟรวอลใหม

5. ระบบบริหารจัดการผูใช (Identity Management – IDM) แบบรวมศูนย
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการการเขาถึงระบบสารสนเทศในแบบรวมศูนย ชวยใหการบริหารจัดการ
ระบบการเขาถึงสารสนเทศใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ลดปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของผูดูและระบบ
รวมถึง เพิ่ม ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหมีป ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และตอบสนองความตองการ
หนวยงาน บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ภาพแสดงโครงสรางการเชื่อมตอระบบบริหารจัดการผูใช (Identity Management – IDM) แบบรวมศูนย

6. การบริการระบบ KU Cloud box
สํานัก ฯ ใหบริการพื้นที่จัดเก็บและแบง ปนขอมูลขนาดใหญแบบออนไลน ดวยพื้นที่ขนาด 10 GB เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถมีพื้นที่จัดเก็บ (อัพโหลดขอมูลได
สูง สุ ดครั้ ง ละ 500 MB) เข า ถึง ข อ มูล ไดไ ม จํา กั ด เวลา สถานที่ และอุ ป กรณ (เพี ย งมี ก ารเชื่อ มต อ เครือ ข า ย
อินเทอรเน็ต) พรอมสามารถแบงปนขอมูลขนาดใหญแกกัน โดยขอมูลไมสูญหาย ซึ่งสามารถใชงานผานเว็บเบราว
เซอร ที่เว็บ https://cloudbox.ku.ac.th/ หรือ Mobile Apps ชื่อ OwnCloud

7. โครงการจัดหาซอฟตแวรระบบ Security mail Gateway
มีระบบ Security Mail Gateway สําหรับการรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แบบ SMTP เพื่อเปนการปองกัน Spam ที่เขามายังระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมหวังดีเชน
Virus ทําใหการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเกิดการลาชา สูญหาย หรือทําใหระบบไมสามารถใหบริการได และเพื่อ
สามารถใหบริการ ตอบสนองความตองการหนวยงาน บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
และไมติดขัด
นอกจากการวางโครงสรางพื้นฐาน ทางฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขายยังไดจัดทําแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ดังนี้

1. สวนของการบํารุงรักษาระบบ ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขายจัดทําโครงการจัดหาซอฟตแวร และจัดทํา
แผนการบํารุงรักษาระบบที่มีความสําคัญสูง เปนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
ดังนี้
1.1 การจัดจางบํารุงรักษาหอง Data Center
1.2 การจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
1.3 การบํารุงรักษาหมายเลข IPv4, IPv6
1.4 การจัดจางบํารุงรักษาเครือขายนนทรี
1.5 การจัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (HW Oracle)

1.6 การจัดจางบํารุงรักษาซอฟตแวรบริหารจัดการสารสนเทศ(ระบบฐานขอมูล Oracle)
1.7 การจัดจางบํารุงรักษาระบบโทรศัพทสํานักบริการคอมพิวเตอร

2. สวนของการพัฒนาระบบ

2.1 การปรับปรุงระบบ VPN วิทยาเขต สําหรับเชื่อมตอลิงคสํารอง
2.1.1 มีระบบ VPN เพื่อรองรับ Private Network สําหรับเชื่อมตอลิงคสํารอง
ของวิทยาเขตที่เชาจาก ISP ใหสามารถรองรับแบนดวิดทขนาดใหญ การใช
งานปริมาณสูงแตละวิทยาเขต
2.2 การจัดหาใบรับรองความปลอดภัยของระบบตาง ๆ (Certificate)
2.2.1 มีใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส แบบ Wildcard เพื่อเพิม่
ความปลอดภัยในการรับสงขอมูล ระหวางผูใชกับเครื่องเซิรฟ เวอรที่
ใหบริการ ที่มลี ิขสิทธิการใชงาน 4 ป
2.2.1.1 *.ku.ac.th กลุม ความสําคัญและเสียงสูงติดตั้งในสํานัก
2.2.1.2 *.ku.ac.th กลุม ความสําคัญและเสียงสูงติดตั้งนอกสํานัก
2.2.1.3 *.regis.ku.ac.th ระบบสารสนเทศระดับหนวยงาน
2.2.1.4 *.ku.ac.th ทั่วไป
แผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสํานักบริการคอมพิวเตอร

•

•

โครงการจัดทําระบบ DR site
จัดทํา Site สํารองขอมูลใหบริการ โดยหลังจากสํารองขอมูลที่วิทยาเขตบางเขน ซอฟตแวรจะสําเนาขอมูลไป
ยัง Site สํารองขอมูลที่วิทยาเขตศรีราชาอีก 1 ชุด เปนการลดความเสี่ยงจากขอมูลสูญหายเนือ่ งจากภัยพิบัติ
ตาง ๆ
มีลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสํารองขอมูล ขนาดความจุรวมทัง้ หมด 23 TB สําหรับรองรับการสํารองขอมูลระบบ
สารสนเทศ ระบบเว็บโฮส และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ภาพแสดงโครงสรางระบบ DR site

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบรับปริญญา มก.
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหมชื่อ “รับปริญญา มก.” เปน
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสมารตโฟน ระบบปฏิบัตกิ าร Android และสามารถดาวนโหลดไดจาก Play Store ระบบได
จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับงานพิธีพระราชปริญญาบัตร มก. ทีเ่ ปนประโยชนสําหรับผูใชงานดังนี้
• กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
• แผนที่คณะตาง ๆ
• ระบบถายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
• จุดบริการตาง ๆ อาทิ จุดปฐมพยาบาล จุดรับแจงเหตุ และจุดขายดอกไมเปนตน

ระบบ InsideKU เวอรชั่นเบตา
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคชั่น InsideKU เพื่ออํานวยความสะดวก
แกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป ใหสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนของมหาวิทยาลัย
อาทิ ขอมูลคณะ หนวยงาน แผนที่ตั้งอาคาร สถานที่สําคัญ พิพิธภัณฑ และแหลงสาธารณูปโภคตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
บนอุปกรณสมารตโฟน ระบบปฏิบัติการ Android
เปดตัวครั้งแรกในงานออมกอดนนทรี 75 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สามารถดาวนโหลดไดจาก Play Store
และมียอดดาวนโหลดใน 1สัปดาหจํานวน 1,343 คน

ระบบสารสนเทศ MIS KU
สํานักบริการคอมพิวเตอรโดยฝายระบบสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ตหรือสมารตโฟนเปนระบบรายงานขอมูลสถิติของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิ
ขอมูลนิสิต บุคลากร งบประมาณ และงานวิจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแสดงผลใน
ลักษณะของกราฟหลากหลายรูปแบบ ดังภาพ

ระบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหสอดคลองตามการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารไปเปน มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล
ระบบแสดงขอมูลประวัติของบุคลากร อาทิ ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการดํารงตําแหนง
พรอมกันนี้บุคลากรสามารถพิมพเอกสารเพื่อนําไปแสดงทีก่ องการเจาหนาที่ไดดวยตนเอง

ระบบฐานขอมูลรายจายโครงการตามแผนยุทธศาสตร
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลรายจายโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร เพื่อใหงานการเงินและบัญชี งานนโยบายและแผนฯ ฝายบริหารและธุรการ สํานักบริการคอมพิวเตอร
ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบการใชจายเงินรายไดสวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เงินรายไดสํานัก
บริการคอมพิวเตอร และเงินงบประมาณแผนดินใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบเสนอจบการศึกษานิสิตปริญญาตรี
สํานัก บริก ารคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒ นาระบบสารสนเทศที่ตอเนื่องจากระบบการยื่น
เอกสารคาดวาจะจบการศึกษา ซึ่งนําขอมูลที่นิสิตกรอกไวในระบบมาประมวลผลตอ ตามลําดับกระบวนการเสนอ
รายชื่อนิสิตที่ขอจบการศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมีคณะและวิทยาเขตเปนผูตรวจสอบติดตามการ
ยื่นเอกสารขอจบการศึกษาของนิสิตในสังกัด มีบารโคดรหัสนิสิตในเอกสารเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบ

ระบบติดตามหนี้สินนิสิต
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามการชําระหนี้สินของ
นิสิต ที่ เ กิดขึ้นกับ หนวยงานภายในมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร อาทิ กองกิจ การนิสิต, สานักหอสมุด, สานักกีฬา,
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร โดยการล็อ กไมใหนิสิ ตลงทะเบียนเรียน หากนิสิ ตยัง มีห นี้สินคางชําระอยูกั บ
หนวยงานดังกลาว เชน คางชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาของสํานักหอสมุด คางชําระคาหอพักของกองกิจการนิสิต
หนวยงานดัง กลาวเป นผู บั นทึ ก ข อมู ล จํานวนหนี้สิน และดําเนินการปลดล็อ กใหนิสิตที่ชําระหนี้แลว โดยเริ่ม เปด
ใหบริการในภาคตน ปการศึกษา 2558 ที่ผานมา

ระบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํา นั ก บริ ก ารคอมพิ วเตอร โ ดยฝ า ยระบบสารสนเทศพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ใ ชง านได ทั้ ง บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรส วนบุคคลแท็ป เล็ตหรือสมารตโฟนสําหรับประเมินการใหบ ริก ารดานตางๆของคณะ วิท ยาเขตและ
มหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตและอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูประเมินเพื่อใชผลสรุปเปนตัวชี้วัดดานคุณภาพการ
ใหบริการรวมทั้งผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของมหาวิทยาลัยตามกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ระบบสารสนเทศนามานุกรม
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศนามานุกรม เพื่อแสดงขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการติดตอสื่อสารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาทิ ชื่อ-นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท อีเมล เว็บไซต ความเชี่ยวชาญพิเศษ เปนตน โดยมีการแบงหมวดหมู และจัดเรียงอยางเปนระบบ ตามสังกัด
ของบุคลากร ไดแก หนวยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน พรอมทั้งสามารถสืบคนขอมูลไดจากหลากหลายตัวเลือกไมวาจะ
เปนการคนหาดวยชื่อ นามสกุล หรือสังกัดของบุคลากร

ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการเครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการเครือขาย
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อใหคณะผูบริหาร สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง ที่เขารวมงานประชุมวิชาการ บันทึก
ขอมูลลงทะเบียนเขารวมงานไดสะดวก รวดเร็ว สามารถใชงานไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ต และ
สมารตโฟน โดยมีกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานบริหารจัดการการประชุมวิชาการ
ดังกลาว
42

42

ระบบจองหองศึกษากลุมยอย
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบจองหองศึกษากลุมยอย เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกนิสิต ในการสืบคนสถานะหองและจองใชหองศึกษากลุมยอย ภายในอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอรที่มี
อยูห ลากหลายหองอีกทั้งยังอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอร ในการบริหารจัดการหองศึกษา
กลุมยอยอยางมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบการจองใชเครื่องคอมพิวเตอรหอง KITS
โดยตรวจสอบการล็อคอิน โควตาการจอง และการยกเลิกการจอง ในสวนของผูจ อง และจัดทําคูมือการใชงาน
ฉบับยอ สวนการควบคุมผูใชงาน รายงานภาพรวมรูปแบบกราฟ ในสวนของเจาหนาที่ผูดําเนินการ พรอมทั้งปรับปรุง
ระบบเพิม่ การปองกันผูบ ุกรุกดวย SQL Injection

การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ระบบงานนิสิต
ปรับปรุงกระบวนการรับชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระบบ Bill Payment (KU9) ดังนี้
• ปรับปรุงแบบฟอรม KU9
• เพิ่มการตรวจสอบ digit ใน reference 1 และ reference 2 และวันหมดอายุของ KU9
• ปรับปรุงระบบการชําระเงินของนิสิต หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผานเว็บแลว โดยใหนิสิตมารับ
แบบฟอรม KU9 ที่สํานักทะเบียนฯ ซึ่งจะพิมพใหหลังจากทีน่ ิสิตชําระคาปรับแลว

ปรับปรุงการพิมพแบบฟอรม KU9 สาหรับนิสิตใหมของบัณฑิตวิทยาลัย (เริ่มที่ปการศึกษา 2558) ใหสามารถ
พิมพ KU9 เพื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคตน 2558 จากระบบฯ แทนการดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต
ของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งปรับปรุงหนาจอหลังการ Login ใหแสดงผลการชําระเงินของนิสิตใหม (รหัส 58) ของ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคตน 2558 แลว
ปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนวิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของระบบให รองรับ
เงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาที่ซบั ซอนมากขึ้น
และรองรับการลงทะเบียนเรียนจากนิสิตจํานวนมากในชวงเวลาสั้น ๆ ได โดยเริ่มใชในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2558

พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานกองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษากยศ./กรอ.ของกอง
กิจ การนิสิตโดยสรางเครื่องมือ ในการนําเขาขอ มูล /จํานวนเงินที่ขอกูยืม รายงานผลการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ
ลงทะเบี ย นเรี ย นของนิ สิ ต สํ า หรั บ ประกอบการขอกู ยื ม เงิ น พร อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและเงื่ อ นไขการ
พิมพ KU9 ของนิสิต กยศ./กรอ. ที่ตองชําระเงินสวนตางของการกูยืมเงินกอน จึงจะลงทะเบียนเรียนได และการพิมพ
ใ บ เ ส ร็ จ KU2ข อ ง นิ สิ ต ก ย ศ ./ก ร อ .ที่ ต อ ง ชํ า ร ะ เ งิ น ใ ห ค ร บ ถ วน ก อ น โ ด ย ได รั บ ก า ร โ อ น เ งิ น ม า จ า ก
หนวยทุนเรียบรอยแลว จึงจะพิมพใบเสร็จ KU2 ได

ระบบงานบุคลากร
การปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง 2557
โดย พัฒนาโปรแกรมคํานวณเงินทีป่ รับเพิม่ ตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลคุณวุฒิ และ
คาจาง
1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557
• การเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 1 ม.ค. 2556 เลื่อนคาจาง 1 ต.ค. 2556
• การเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ 1 ม.ค. 2557 เลื่อนคาจาง 1 ต.ค. 2557
คํานวณและปรับคาจางรอยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2557 และของขาราชการ 1 ธันวาคม
2557 และคํานวณคาตอบแทน และคาครองชีพชั่วคราวรอยละ 4 ของพนักงานราชการ 1 ธันวาคม 2557
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ประกอบดวย

•
•
•
•

การจางและแตงตั้ง
การตอสัญญาจาง
การลาออก
การสิ้นสุดการจาง

ระบบงานการเงิน
ระบบคําขอและจัดสงงบประมาณเงินรายได
พัฒนาแบบประเมินการใชงานระบบสําหรับผูใช (User)และแบบวิเคราะห/สรุปผลสําหรับผูดแู ลระบบ
(Admin) และปรับปรุงโปรแกรมสนับสนุนการใชงานระบบคําขอและจัดสรรเงินรายได

ปรับปรุงระบบการเลือ่ นขั้นเงินเดือน/คาจางของขาราชการเนื่องจากขาราชการสายวิชาการขยายเพ
ดานขั้นเงินเดือนและปรับปรุงระบบเบิกจายเงินเดือน/คาจางของขาราชการและลูกจางประจําใหเขาสูระบบการจาย
ตรง ของกรมบัญชีกลาง

การพัฒนางานบริการ การบริการวิชาการแกหนวยงาน และบุคคลภายนอก
1. จัดอบรมคอมพิวเตอร

สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการอบรมและบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร ใหแก อาจารย บุคลากร
นิสิต หนวยงาน และ บุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดการดําเนินการแตละโครงการ ดังนี้
โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกนิสิต และบุคลากร
ลํา
ดับ

หัวขอ/หลักสูตร

อาคารใหม...บริการใหม

2.

4.

การพัฒนาเว็บไซตองคกรขั้นพื้นฐานดวย
Joomla รุนที่1
การพัฒนาเว็บไซตองคกร
ขั้นสูงดวย Joomla Advanced Template &
Workshop รุนที่ 1
การจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Excel

5.

สรางเว็บเพจอยางมืออาชีพดวย Wordpress

6.

การพัฒนาเว็บไซตองคกรขั้นพื้นฐานดวย
Joomla รุนที่ 2
Social Media กับงานประชาสัมพันธองคกร

7.
8.

สรางเว็บเพจอยางมืออาชีพดวย Wordpress
รุนที่ 2
9. เปดมุมมอง...การใชเทคโนโลยียุคใหมให
เกิดประโยชนกับงานและองคกร
10. ตกแตงภาพกับ Photo Application for iOS
(รอบ 1, รอบ 2)
11. Social media กับนนทรีสีทอง
12.
13.
14.
15.

16.
17.

วันที่อบรม
บุคลากร

1.

3.

อบรมใหแก

จํานวนผูเขาอบรม
(คน)
อาจารย
นิสิต

รวม

คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
(5)

คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
(100%)

บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.

12 มิ.ย.57

27

1

0

28

23-24 มิ.ย.57

33

3

0

36

4.20

83.90

9-10 ก.ค.57

32

4

0

36

4.10

82.3

นิสิต มก.

16 ก.ค.57

บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
นิสิต มก.

29-30 ก.ค.57

0
0
31

0
0
5

12
6
0

12
6
36

4.35
4.44
4.21

87.0
87.6
84.3

6-7 ส.ค.57

33

4

0

37

4.36

87.2%

14 ส.ค.57

75

2

0

77

4.20

84.0%

18-19 ส.ค.57

27

5

0

32

4.40

87.1%

20 ส.ค.57

0

1

7

8

4.04

80.8%

นิสิต มก.

28 ส.ค.57

0

0

30

30

3.86

77.2

3 ก.ย.57

12

0

0

12

4.21

84.1

5 ก.ย.57

11

12

0

23

4.30

86.9

10-11 ก.ย.57

26

2

0

28

4.49

89.8

17 ก.ย.57
11 พ.ย.57

0
0
9

0
0
15

27
17
0

27
17
24

4.20
4.01
4.50

83.9
80.2
89.6%

18-19 พ.ย.57

15

7

0

22

4.15

83.0%

21 พ.ย.57

43

0

0

43

4.44

88.7%

บุคลากร
มก.
กลยุทธการเรียนการสอนยุคใหม
บุคลากร
มก.
การพัฒนาเว็บไซตองคกรขั้นสูงดวย Joomla บุคลากร
Advanced Template & Workshop รุนที่ 2
มก.
การใชโปรแกรม Microsoft Excel สําหรับ
นิสิต มก.
การทํางาน
การใชโปรแกรม End Note สําหรับการเขียน บุคลากร
งานวิชาการ โดยความรวมมือกับ
มก.
สํานักหอสมุด รุนที่ 1
IT for Management (สําหรับผูบริหาร
บุคลากร
ระดับสูง) รุนที่ 1
มก.
สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ
บุคลากร
รุนที่ 1
มก.

4.22

84.9%

ลํา
ดับ

หัวขอ/หลักสูตร

22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

วันที่อบรม
บุคลากร

18. การตรวจสอบความเปนตนฉบับของ
เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (AntiKobPae) รุนที่ 1
19. การตรวจสอบความเปนตนฉบับของ
เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (AntiKobPae) รุนที่ 2
20. การใชโปรแกรมสเปรดชีต
21.

อบรมใหแก

จํานวนผูเขาอบรม
(คน)
อาจารย
นิสิต

รวม

คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
(5)

คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
(100%)

บุคลากร
มก.

28 พ.ย.57

13

9

0

22

บุคลากร
มก.

12 ธ.ค.57

10

9

0

19

4.40

87.8%

บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.

23-24 ธ.ค.57

32

1

0

33

4.60

92.0%

20 ม.ค.58

62

0

0

62

4.23

84.6

29 ม.ค.58

49

0

0

49

4.00

80.0

12-13 ก.พ.58

5

10

0

15

4.65

93.0

20 ก.พ.58

10

4

0

14

4.42

88.4

สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ
รุนที่ 3
การบริหารจัดการ IT Outsourcing
เบื้องตน รุนที่ 2
การใชโปรแกรม End Note สําหรับการเขียน
งานวิชาการ โดยความรวมมือกับ
สํานักหอสมุด" รุนที่ 2

บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.

10 มี.ค.58

46

0

0

46

4.33

86.6%

30 มี.ค.58

8

0

0

8

4.20

84.0%

21 เม.ย.58

14

15

0

29

4.34

86.8%

IT for Management (สําหรับผูบริหาร

บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.
บุคลากร
มก.

14-15 พ.ค.58

15

3

0

18

4.36

87.2%

16-17 มิ.ย.58

46

0

0

46

4.50

89.9

7 ก.ค.58

46

0

0

46

4.46

89.2

16 ก.ค.58

43

2

0

45

4.38

87.6

สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ
รุนที่ 2
การบริหารจัดการ IT Outsourcing เบื้องตน
รุนที่ 1
การใชโปรแกรมสเปรดชีต รุนที่ 2
การตรวจสอบความเปนตนฉบับของ
เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (AntiKobPae)

ระดับสูง)
การใชโปรแกรมสเปรดชีต รุนที่3

สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ
รุนที่ 4
Infographic สําหรับงานสํานักงาน รุนที่ 1

4.44

88.7%

โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกบุคคลทั่วไป
ลําดับ

1.
2.
3.

หัวขอ/หลักสูตร

การใช MS Office สําหรับงานการเงิน
การสรางเว็บไซตองคกรดวย Joomla
การสรางเว็บแอพพลิเคชั่นดวย Yii
Framework

วันที่อบรม

21-22 พ.ค.58
24-26 มิ.ย.58
1-3 ก.ค.58

บุคลากร
ทั่วไป
มก.

21
14
8

25
8
18

จํานวนผูเขาอบรม
(คน)
อาจารย
นิสิต

0
4
3

0
0
0

รวม

คาเฉลี่ยความพึง
พอใจ
(5)

คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
(100%)

46
26
29

4.28
4.44
4.04

85.6
88.8
80.8

โครงการสัมมนาวิชาการ
ลําดับ
1.

เรื่อง

วันที่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ CTEF 2015

สถานที่

จํานวนผูเขาสัมมนา (คน)
บุคคลภาย อาจารย นิสิต รวม

23-24 ก.ค.58 สํานักบริการคอมพิวเตอร

นอก

247

3

3

253

ประเมิน

4.40
(88.0%)

โครงการ KU goes Google : Together, Faster, Smarter
ครั้งที่
1

2
3

วันที่

กิจกรรม

19 ธันวาคม
2557

พิธีเปดอยางเปนทางการ ณ หอง Auditorium
ชั้น 3 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ในชื่อ
“KU goes Google … Together, Faster,
Smarter”
โดยไดรับเกียรติจากอธิการบดีเปนประธานในพิธี
วันที่ 24-25 พ.ย. อบรม หัวขอ Google Apps for Education
2557
สําหรับกลุมตนแบบ (Early Adopter) สําหรับ
วิทยาเขตบางเขน
(ณ หองอบรม 406 ชั้น 6 อาคารสํานักบริการ
วันที่ 1-2 ธ.ค.
คอมพิวเตอร มก. )
2557

หนวยงานที่รวมกิจกรรม

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
(คน)
บุคลากร อาจารย นิสิต รวม
เพื่อถายทอดพิธีเปดรวมกันระหวางวิทยาเขตผานบริการ
Hangout และมอบบัญชีผูใชงาน Google for Education
แกนิสิต อาจารย และบุคลากร มก. พรอมกันทุกวิทยาเขต
ผานทางอีเมลของมหาวิทยาลัย มีแขกรับเชิญเขารวมงาน 106
คน นิสิต 15 คน เจาหนาที่สํานักฯ 45 คน
กลุมผูบริหารและ
16
37
0 53
อาจารย (วิทยาเขต
บางเขน)
กลุมผูปฏิบัติงาน
84
8
0 92
(วิทยาเขตบางเขน)

4

วันที่ 2 - 3
มีนาคม 2558

อบรม หัวขอ การประยุกตใช Google
Application

บุคลากรทางการศึกษา
ของวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร
(วิทยาเขตสกลนครฯ)

39

6

0

45

5

วันที่ 18 มีนาคม
2558

อบรม หัวขอ การใชงาน KU Apps for
Education : Working in the Cloud and
Study in the Cloud ”

อาจารย มก.
(วิทยาเขตบางเขน)
จัดโดย ฝายวิชาบูรณา
การ
สํานักทะเบียน มก.
บุคลากรโรงเรียนสาธิต
แหง มก.
(วิทยาเขตกําแพงแสน)
บุคลากรคณะ
เศรษฐศาสตร มก.
(วิทยาเขตบางเขน)
อาจารย และบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร มก.
อาจารย และบุคลากร
(วิทยาเขตศรีราชา)

13

37

0

50

10

20

0

30

45

0

0

45

22

8

0

30

20

10

0

30

0

6

วันที่ 24 - 25
มีนาคม 2558

Google for education
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

7

วันที่ 31 มีนาคม
2558

การใชงาน KU goes Google

8

วันที่ 18-19
พฤษภาคม 2558
วันที่ 9-10
มิถุนายน 2558

Google for Education

9

Google for Education รุน1

ครั้งที่
10

วันที่

กิจกรรม

หนวยงานที่รวมกิจกรรม

วันที่ 30 มิถุนายน Google for Education รุน2
– 1 กรกฎาคม
2558

อาจารย และบุคลากร
(วิทยาเขตศรีราชา)

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
(คน)
บุคลากร อาจารย นิสิต รวม
32
5
0 37
281

รวม 4 วิทยาเขต

131

0

โครงการบริการ สนับสนุน และเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแก หนวยงานภายนอก
ลําดับ
เรื่อง
1. เปนกรรมการตัดสินผลงานการประกวดแอนิ
เมชั่น หัวขอ “เพศศึกษานารู.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft
Powerpoint 2010 รุนที่ 1
การประยุกตใช Microsoft Word 2010 ขั้นสูง
สําหรับงานสํานักงาน รุนที่ 1
การนําเสนอผลงานดวย Microsoft
Powerpoint 2010 รุนที่ 2
การใชงาน Microsoft Excel 2010 ระดับ
องคกร ขั้นพื้นฐาน รุนที่ 1
การประยุกตใช Microsoft Word 2010 ขั้นสูง
สําหรับงานสํานักงาน รุนที่ 2
การใชงาน Microsoft Excel 2010 ระดับ
องคกร ขั้นพื้นฐาน รุนที่ 2
การใชงาน Microsoft Excel 2010 ระดับ
องคกร ขั้นสูง รุนที่ 1
การใชงาน Microsoft Excel 2010 ระดับ
องคกร ขั้นสูง รุนที่ 2
การใชงานโปรแกรม Word 2010 ขั้นสูง
รวม

วันที่
16-17 มิ.ย.57

26-27 มิ.ย.57
1 ก.ค.57
3-4 ก.ค.57
7 ก.ค.57
15 ก.ค.57
18 ก.ค.57
22-23 ก.ค.57
31 ก.ค.1 ส.ค.57
25 ก.ย.57

สถานที่
หองประชุมนรพัฒน สํานัก
อนามัยการเจริญพันธ อาคาร
2 ชั้น 3
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)
หอง 404 ชั้น4 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

จํานวน
100
ชิ้นงาน

19 คน
22 คน
22 คน
20 คน
16 คน
23 คน
15 คน
22 คน
30 คน
189 คน

412

2. บริการคอมพิวเตอร
2.1 บริการคอมพิวเตอร ณ หองบริการคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square (KITS)
สํานักบริการคอมพิวเตอรใหบริการคอมพิวเตอร ณ หองบริการคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square
(KITS) ในวันจั นทร – ศุ ก ร เวลา 08.30 – 20.30 น. และวันเสาร ตั้ง แตเ วลา 08.30 – 16.30 น. ทุ ก วัน เว น
วันหยุดราชการ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร HP รุน 6300 All-In-One ใหบริการ จํานวน 196 เครื่อง แบงเปน 8 โซน
ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

โซน
โซน
โซน
โซน
โซน
โซน
โซน
โซน

A
B
C
D
E
F
G
S

จํานวน 32 เครื่อง
จํานวน 51 เครื่อง
จํานวน 22 เครื่อง
จํานวน 24 เครื่อง
จํานวน 36 เครื่อง
จํานวน 12 เครื่อง
จํานวน 7 เครื่อง
จํานวน 10 เครื่อง

2.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร (10 ชั้น)
สํ านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด เ ปด ใหบ ริก ารหอ งเรียนและห อ งอบรมคอมพิวเตอรที่ อ าคารเรี ยนและ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร (อาคาร 10 ชั้น) จํานวน 16 หอง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการจํานวน 725 เครื่อง โดยเปด
ใหบริการตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2557

2.3 บริการหองศึกษากลุมยอย
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการหองศึก ษากลุมยอย จํานวน 8 หอง (ไมมีคาธรรมเนียม
ใหบ ริก ารเฉพาะนิสิต อาจารย และบุคลากร มก.) ติดตอ จองใชหอ งไดที่ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสํานัก บริก าร
คอมพิวเตอร วันและเวลาทําการ จันทรถึงศุกร 9.00 - 20.00 น. และเสาร 9.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.
0-2562-0951-6 ตอ 622543

3. สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดประชาสัมพันธหนวยงานแกนิสิต มก. ณ. อาคาร ศร.1

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก เปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมของงานประชาสัมพันธประจําป 2557 เพื่อให
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการใหบริการและระบบบริหารจัดการของสํานักบริการ
คอมพิวเตอร
โดยจัดใหมีแผนการดําเนินงานทีม่ ุงเนนการสรางกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ ทั้งแกหนวยงานภายในและ
ภายนอก มีขอบขายการดําเนินงานเพือ่ การสื่อสาร ใหความรู และความเขาใจในดานตาง ๆ อาทิ ดานการบริการระบบ
สารสนเทศ ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมถึงดานการบริการวิชาการไปยังกลุมเปาหมาย อันไดแก นิสิต
อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป
0

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2557
ตามที่ม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความรวมมือ หนวยงานจัดทําโครงการวันพัฒนาและปลูก ตนไม มก.
ประจําป 2557 นั้น
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดมีการจัดกิจกรรม ๗ ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่ ในระหวางวันที่ 1-6
กันยายน 2557 บริเวณโตะทํางาน และพื้นที่สวนกลาง ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร โดยเนนการบํารุงรักษา

ตัดแตกิ่งไม ใสปุยพรวนดินและปลูกซอมแซมตนไมเดิม มีผูบริหาร บุคลากร สํานักบริการคอมพิวเตอรเขามามีสวนรวม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 90 คน

2. กิจกรรมวันสงกรานต
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงานสืบสานประเพณี ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานตของไทย เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความเคารพกตัญูผูมีพระคุณ
และเพือ่ สรางความสามัคคีระหวางบุคลากรในหนวยงาน รดน้ําขอพรจากผูบ ริหารสํานักบริการคอมพิวเตอรและการ
เลนสาดน้ํากันตามประเพณี

การพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป 2557
คณะผูบริหาร และเจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจําป 2557 เรื่อง
การปรับโครงสรางสํานักบริการคอมพิวเตอร เพื่อปรับโครงสรางสํานักบริการคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับภารกิจใน
ปจจุบันและอนาคต เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสราง และเพื่อสรางการมี
สวนรวมของบุคลากรในการจัดโครงสรางใหม ในระหวางวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ เดอะวินเทจ โฮเทล
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

2. โครงการ “วันขึ้นปใหม กีฬาฮาเฮ สืบสานสัมพันธสํานักบริการคอมพิวเตอร”
การจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม เพื่อใหคณะผูบริหารไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ดําเนินงานกับบุคลากร และรูจกั สามัคคี มีน้ําใจนักกีฬา จัดขึ้นในวันศุกรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ลานกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลงานเดนที่ไดรับรางวัล
ปการศึกษา 2557 สํานัก ฯ ไดรับรางวัล IPV6 Ready Pioneer Award จากสํานัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPV6
ครบ 3 ระบบ (คือ DNS, Mail และ Web) และมีความเสถียรในการใหบริการตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนดไดรับ
รางวัลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

จุดเดนในภาพรวม
(1) ดานสถานที่ สํานักฯ มีอาคารสํานักงานหลังใหมสูง 10 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตารางเมตร มี
พิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จึงมีศักยภาพและความพรอมใหบริการดานตางๆ
ภายใตบรรยากาศที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงรองรับการใชงานหลายแพลตฟอรม จํานวน 963 เครื่อง
กระจายการใหบริการไปยังหองตางๆ อาทิ หองเรียนคอมพิวเตอร หองบริการเครื่องคอมพิวเตอร (KITS) หองศึกษา
กลุมยอย หองประชุมทางไกล หองการเรียนการสอนทางไกล และหองอบรม/สัมมนาพรอมหองจัดเลี้ยง
(2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักฯ มีหอง Data center เปนหองที่ติดตั้งระบบเครือขายความเร็วสูง
และระบบคอมพิวเตอรแมขายที่ทันสมัย มีความมั่นคงและปลอดภัย มีหนวยเก็บขอมูลขนาดใหญ พรอมระบบสํารอง
ขอมูล รองรับการใหบริการในรูปแบบ Cloud และ Co-location เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
และการทําวิจัยที่ตองใชการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
(3) ดานบุคลากร สํานักฯ ไดพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู และความชํานาญในการปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเรียนรูใหทันการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหบุคลากรสามารถสราง
นวัตกรรมใหมๆ มาใหบริการ

(4) ดานการบริหารจัดการ สํานักฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารโครงการ มาใชในการบริหารจัดการ
ติดตาม และประเมินผลโครงการประจําปอยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
โอกาสในการพัฒนา
สํานักฯ มีศักยภาพทั้งดานกายภาพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และบุคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณ ทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนา ดังนี้
(1) Super Service
สํานักฯ ใชศักยภาพที่มีอยู ในการสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบปองกันการบุกรุก (Firewall) บนเครือขาย IPV6
การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตกรอบมาตรฐาน ITIL นํามาตรฐาน ISO 27001 มาเปนแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน เชน แอพพลิเคชั่นตนแบบการตรวจพัสดุประจําป ระบบ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯลฯ และมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสินใหเกิดรายได
(2) Super Infrastructure
สํานักฯ ใชศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังเหลืออยู มาใหบริการใหเต็ม
ศักยภาพ เชน สนับสนุนการวิจัย
(3) Super Data
สํานักฯ ใชศักยภาพการจัดการฐานขอมูล ในการบูรณาการขอมูลอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วขึ้น
เพื่อการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัย การวิจัย ฯลฯ และสามารถใชขอมูลในการคาดการณอนาคตได

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม/โครงการประจําป 2557
1. โครงการพิธีเปดอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนิสิต บุคลากร และหนวยงานผูใชบริการได
ทราบถึงความพรอมในการใหบริการคอมพิวเตอรตามภารกิจหลักของหนวยงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธการเปดใชอาคารใหมของสํานักบริการคอมพิวเตอร และเพื่อแนะนําภารกิจหลักและ
การใหบริการที่ทันสมัย

2. โครงการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตรสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ประจําป 2557

สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดโครงการนี้ขึ้นเพือ่ ทบทวนชี้แจงวิสัยทัศน พันธกิจ ตัวชี้วัด ใหเกิดการยอมรับ
ของทุกฝาย เพื่อกําหนดความรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่ชัดเจนรวมกันระหวางผูบ ริหารและบุคลากร

พัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงาน ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน ในวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 ณ หอง 406 ชั้น 4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

3. โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง “IT Update สมัยใหม : เมื่ออนาคตกําลังไลลาคุณ”

สํานักบริการคอมพิวเตอร มีการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพแกหนวยงานภายใน
มก. และมีระบบการบริหารจัดการที่ใหบุคลากรมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหมกี ารจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง “IT
Update สมัยใหม : เมื่ออนาคตกําลังไลลาคุณ” โดย รศ.ยืน ภูวรวรรณ ในวันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา
9.00 – 13.00 น. ณ หอง 408 ชั้น 4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

4. โครงการการประเมินคุณภาพ สํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา
2557

สํานักบริการคอมพิวเตอรตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ ใหความรวมมือและสงเสริมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั้งระดับสํานักฯและระดับฝาย มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเอกสาร
แหลงตรวจสอบที่เกี่ยวของ และรับการตรวจประเมินตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย มีการตอนรับกรรมการตรวจ
ประเมินฯในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ หองประชุม 708 ชั้น 7

5. โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนา สํานักบริการคอมพิวเตอร
เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและพบปะกันอยางสม่ําเสมอ เปนโอกาสอันดีที่คณะ
ผูบริหารจะไดนาขอเสนอแนะตาง ๆ มาพิจ ารณา และปรับแนวทางการ ดําเนินงาน เพื่อสรางความมีสวนรวมของ
บุคลากรในการบริหารและเปนพื้นฐานของการบริหารงานแบบ “ธรรมรัฐ” ตามนโยบายของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่วา“ขวัญเปนกําลังใจ วินัยเปนศักดิ์ศรี สามัคคีเปนพลัง” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ หอง 406 ชั้น
4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

6. โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2557
สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากร
ประจําป 2557 เพื่อ ปรับ ปรุงประสิท ธิภาพการทํางานของบุคลากรใหมีความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ หอง 409 ชั้น 4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

7. โครงการอบรมการใชงาน Google Apps for Education : Working in
the cloud and Study in the cloud
สํานั กบริ การคอมพิวเตอร ได เล็ ง เห็นความสําคัญ ของการใชง าน Google Apps ในการปฏิบัติงาน จึง ได
รวมมือกับบริษัท Google จัดโครงการนี้ขึ้นมา ในระหวางวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ใหกับบุคลากรสํานักฯ
เพื่อเปนหนวยงานนํารองในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและองคกรตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. โครงการอบรม เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงประจําป 2557
สํานัก บริ ก ารคอมพิ วเตอร ได จั ดทําระบบบริ ห ารคามเสี่ยงมาเปนระยะหลายป แตยัง ไมครอบคลุม การ
ดําเนินงานทั้งหมด จึงจําเปนตองมีก ารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรที่เขารวมอบรมมีแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และสามารถนําความรูไปเพื่อชวยหาแนวทางการจัดการและบริหารความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสมและสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ
หอง 505 ชั้น 5 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

9. โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําป 2558 เรื่อง “การวางแนวทาง
พัฒนาการใหบริการดานสารสนเทศ”

เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสเสนอแนะขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและเสริมสรางความสามัคคี
แลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากรตอการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการดานสารสนเทศ
รวมไปถึงการมีสวนรวมในการทําประโยชนเพื่อสังคม และสนับสนุนอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
โรงเรียน ระหวางวันศุกรที่ 19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเขาทโมน และโรงแรมปตตาเวีย รีสอรทแอนด
สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ

