


ผลการดําเนินงาน 
 

 สํานักบริการคอมพิวเตอรมกีารดําเนินงานในภารกจิหลักในรอบปการศึกษา 2557 จําแนกตามพันธกิจหลักได

ดังน้ี 

 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคอมพิวเตอร 
วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

จากแผนการปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหบริการ
ระบบคอมพิวเตอรเครอืขายแกนิสิต บุคลากร และอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรองรบัการขยายบริการ
ทั้งในปจจบุันและในอนาคต ดังน้ี 

1. ขยายชองทางการใหบริการเครอืขายภายในประเทศ และระหวางประเทศ จากสํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 3 กิกกะบิตตอวินาที เปน 5 กิกกะบิตตอวินาที และมกีาร
ปรับปรงุการเช่ือมตอเครือขายระหวางวิทยาเขต 3 วิทยาเขต (กําแพงแสน ศรรีาชา เฉลิมพระเกียรติสกลนคร) 
จาก 1 กิกกะบิตตอวินาที เปน 2 กิกกะบิตตอวินาที 

 
 

  
ภาพแสดงโครงสรางการเช่ือมตอจากมหาลัยไปสํานักงานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา (UniNet) 

 
 
 
 
 
 



2. การปรับปรงุอุปกรณเครือขายหลักขนาด 10 กิกะบิตตอวินาที  
มีการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณเครือขายหลัง Cisco Catalyst 4500-X เพื่อทดแทน

อุปกรณเดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 7 ป ทุกเขตพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และได
ปรับปรุงขยายขนาดชองสญัญาณเครือขายเพื่อรองรับการใชงาน Content ที่มี Bandwidth ขนาดใหญ จาก
เดิม 10 กิกะบิตตอวินาทีเปน 20 กิกะบิตตอวินาที 

 

 

 

ภาพแสดงอุปกรณโครงขายแกนหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

3. โครงการปรับปรงุเพิม่ประสทิธิภาพสัญญาณเครือขายไรสาย เฟส 4 
                ปจจบุันเครอืขายไรสาย KUWIN ครอบคลมุพืน้ที่ทั้งมหาวิทยาลัยมากกวา 1379 จุด โดยมีการ
ปรับปรงุอปุกรณเครือขายเพื่อรองรับการใชงานขนาดใหญ Cicsco C4500-X และจัดหาอปุกรณเครอืขายไร
สายทดแทนรุนเดิมที่บริษัทผูผลิตยุติการบํารงุรักษา (End-of-Life) จํานวนไมนอยกวา 92 จุด รองรบัการใช
งานเทคโนโลยีใหมตามมาตรฐาน IEEE 802.11ac นอกจากน้ียังไดประสานกบับริษัท AIS มาดําเนินการติดต้ัง
จุดใหบริการเครอืขายไรสาย จํานวนกวา 2,000 จุด  ทําใหมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่การใหบริการมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=projects&a=view&project_id=430
https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=projects&a=view&project_id=431


 

 
ภาพแสดงโครงสรางเครือขายไรสาย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 
 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเครือขายแกนหลกั 
ปจจุบันที่มีจํานวนผูใชงานเพิ่มปริมาณมากข้ึน ทําใหปริมาณความตองการใชหมายเลขไอพีแอดเดรสเพิ่ม

มากข้ึน เปนผลทําใหมีการใชงาน private network เพิ่มมากข้ึน ทําใหเครื่องไฟรวอลในปจจุบันไมสามารถรองรับ
ปริมาณการใชงานของผูใชบน private network ได โดยดําเนินการเพิ่มเครื่องไฟรวอลใหมสําหรับงาน private 
network เขาไปอีก 2 เครื่องรวมทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบใหสามารถรองรับปริมาณการ
ใชงานเครือขายขนาด 2 กิกะบิตตอวินาที 

 
 

 
 

 
ภาพแสดงการเช่ือมตอระบบไฟรวอลเดิม 



 

 
ภาพแสดงการเช่ือมตอระบบไฟรวอลใหม 

 
5. ระบบบริหารจัดการผูใช (Identity Management – IDM) แบบรวมศูนย 

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการการเขาถึงระบบสารสนเทศในแบบรวมศูนย ชวยใหการบริหารจัดการ
ระบบการเขาถึงสารสนเทศใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ลดปญหาความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของผูดูและระบบ 
รวมถึงเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และตอบสนองความตองการ
หนวยงาน บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพแสดงโครงสรางการเช่ือมตอระบบบริหารจัดการผูใช (Identity Management – IDM) แบบรวมศูนย 

 



6. การบริการระบบ KU Cloud box 

     สํานักฯ ใหบริการพื้นที่จัดเก็บและแบงปนขอมูลขนาดใหญแบบออนไลน ดวยพื้นที่ขนาด 10 GB เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถมีพื้นที่จัดเก็บ (อัพโหลดขอมูลได
สูงสุดครั้งละ 500 MB) เขาถึงขอมูลไดไมจํากัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ (เพียงมีการเช่ือมตอเครือขาย
อินเทอรเน็ต) พรอมสามารถแบงปนขอมูลขนาดใหญแกกัน โดยขอมูลไมสูญหาย ซึ่งสามารถใชงานผานเว็บเบราว
เซอร ที่เว็บ https://cloudbox.ku.ac.th/ หรือ Mobile Apps ช่ือ OwnCloud 

 
 

7. โครงการจัดหาซอฟตแวรระบบ Security mail Gateway 
               มีระบบ Security Mail Gateway สําหรับการรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แบบ SMTP เพื่อเปนการปองกัน Spam ที่เขามายังระบบอยางตอเน่ือง รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมหวังดีเชน 
Virus ทําใหการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเกิดการลาชา สูญหาย หรือทําใหระบบไมสามารถใหบริการได และเพื่อ
สามารถใหบริการ ตอบสนองความตองการหนวยงาน บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
และไมติดขัด   

   นอกจากการวางโครงสรางพื้นฐาน ทางฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขายยังไดจัดทําแผนพฒันาและ
ปรับปรงุการใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครอืขาย ดังน้ี 

 

1. สวนของการบํารงุรกัษาระบบ ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขายจัดทําโครงการจัดหาซอฟตแวร และจัดทํา
แผนการบํารงุรักษาระบบที่มีความสําคัญสูง เปนการบํารงุรกัษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) 
ดังน้ี 

1.1 การจัดจางบํารุงรักษาหอง Data Center 
1.2 การจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 
1.3 การบํารุงรักษาหมายเลข IPv4, IPv6 
1.4 การจัดจางบํารงุรักษาเครือขายนนทร ี
1.5 การจัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (HW Oracle) 

https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=plans&a=view&plan_id=140
https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=plans&a=view&plan_id=140


1.6 การจัดจางบํารุงรักษาซอฟตแวรบริหารจัดการสารสนเทศ(ระบบฐานขอมูล Oracle) 
1.7 การจัดจางบาํรงุรักษาระบบโทรศัพทสํานักบริการคอมพิวเตอร 

 

2. สวนของการพัฒนาระบบ 
2.1 การปรับปรงุระบบ VPN วิทยาเขต สําหรบัเช่ือมตอลงิคสํารอง  

2.1.1 มีระบบ VPN เพื่อรองรบั Private Network สําหรบัเช่ือมตอลิงคสํารอง
ของวิทยาเขตที่เชาจาก ISP ใหสามารถรองรับแบนดวิดทขนาดใหญ การใช
งานปรมิาณสูงแตละวิทยาเขต 

2.2 การจัดหาใบรับรองความปลอดภัยของระบบตาง ๆ (Certificate) 
2.2.1 มีใบรบัรองความปลอดภัยทางอเิลก็ทรอนิกส แบบ Wildcard เพื่อเพิม่

ความปลอดภัยในการรับสงขอมูล ระหวางผูใชกับเครื่องเซริฟเวอรที่
ใหบรกิาร ที่มลีิขสทิธิการใชงาน 4 ป  

2.2.1.1 *.ku.ac.th กลุมความสําคัญและเสียงสูงติดต้ังในสํานัก 
2.2.1.2 *.ku.ac.th กลุมความสําคัญและเสียงสูงติดต้ังนอกสํานัก 
2.2.1.3 *.regis.ku.ac.th ระบบสารสนเทศระดับหนวยงาน 
2.2.1.4 *.ku.ac.th ทั่วไป 

 
                          แผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ตามภารกิจหลักของสํานักบริการคอมพิวเตอร 
 

โครงการจัดทําระบบ DR site 
• จัดทํา Site สํารองขอมลูใหบริการ โดยหลังจากสํารองขอมลูที่วิทยาเขตบางเขน ซอฟตแวรจะสําเนาขอมูลไป

ยัง Site สํารองขอมูลที่วิทยาเขตศรรีาชาอีก 1 ชุด เปนการลดความเสี่ยงจากขอมูลสูญหายเน่ืองจากภัยพิบัติ
ตาง ๆ 

• มีลิขสทิธ์ิซอฟตแวรสํารองขอมลู ขนาดความจุรวมทัง้หมด 23 TB สําหรบัรองรบัการสํารองขอมูลระบบ
สารสนเทศ ระบบเว็บโฮส และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 

https://project.ocs.ku.ac.th/index.php?m=projects&a=view&project_id=451


 
ภาพแสดงโครงสรางระบบ DR site 

 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ระบบรับปริญญา มก. 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาแอพพลเิคช่ันใหมช่ือ “รบัปริญญา มก.” เปน
แอพพลเิคช่ันบนอุปกรณสมารตโฟน ระบบปฏิบัติการ Android และสามารถดาวนโหลดไดจาก Play Store ระบบได
จัดเตรียมขอมลูเกี่ยวกบังานพิธีพระราชปรญิญาบัตร มก. ทีเ่ปนประโยชนสําหรบัผูใชงานดังน้ี 

• กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
• แผนที่คณะตาง ๆ 
• ระบบถายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
• จุดบรกิารตาง ๆ อาท ิจุดปฐมพยาบาล จุดรบัแจงเหตุ และจุดขายดอกไมเปนตน 

 
 



 

   
 
ระบบ InsideKU เวอรชั่นเบตา 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคช่ัน InsideKU เพื่ออํานวยความสะดวก
แกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป ใหสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนของมหาวิทยาลัย 
อาทิ ขอมูลคณะ หนวยงาน แผนที่ต้ังอาคาร 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 แทป็เล็ตหรือสมารตโฟนเปนระบบรายงานขอมลูสถิติของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิ 
ขอมูลนิสิต บุคลากร งบประมาณ และงานวิจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแสดงผลใน
ลักษณะของกราฟหลากหลายรูปแบบ ดังภาพ 

 

  

 

 

 
 
 
ระบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการไปเปนพนักงานมหาวิทยาลยั
ผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหสอดคลองตามการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารไปเปน มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล 

ระบบแสดงขอมูลประวัติของบุคลากร อาทิ ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการดํารงตําแหนง 
พรอมกันน้ีบุคลากรสามารถพิมพเอกสารเพื่อนําไปแสดงทีก่องการเจาหนาที่ไดดวยตนเอง 

 



  
 
ระบบฐานขอมูลรายจายโครงการตามแผนยุทธศาสตร 

 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลรายจายโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร เพื่อใหงานการเงินและบัญชี งานนโยบายและแผนฯ ฝายบริหารและธุรการ สํานักบริการคอมพิวเตอร

ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบการใชจายเงินรายไดสวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เงินรายไดสํานัก

บริการคอมพิวเตอร และเงินงบประมาณแผนดินใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  

  
 

 

 
 
ระบบเสนอจบการศึกษานิสิตปริญญาตรี 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอเน่ืองจากระบบการย่ืน
เอกสารคาดวาจะจบการศึกษา ซึ่งนําขอมูลที่นิสิตกรอกไวในระบบมาประมวลผลตอ ตามลําดับกระบวนการเสนอ
รายช่ือนิสิตที่ขอจบการศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมีคณะและวิทยาเขตเปนผูตรวจสอบติดตามการ
ย่ืนเอกสารขอจบการศึกษาของนิสิตในสังกัด มีบารโคดรหัสนิสิตในเอกสารเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบ 

 



  
 

 
ระบบติดตามหน้ีสินนิสิต 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามการชําระหน้ีสินของ
นิสิต ที่เกิดข้ึนกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาทิ กองกิจการนิสิต, สานักหอสมุด, สานักกีฬา, 
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร โดยการล็อกไมใหนิสิตลงทะเบียนเรียน หากนิสิตยังมีหน้ีสินคางชําระอยูกับ
หนวยงานดังกลาว เชน คางชําระคาปรับการคืนหนังสือลาชาของสํานักหอสมุด คางชําระคาหอพักของกองกิจการนิสิต 
หนวยงานดังกลาวเปนผูบันทึกขอมูลจํานวนหน้ีสิน และดําเนินการปลดล็อกใหนิสิตที่ชําระหน้ีแลว โดยเริ่มเปด
ใหบริการในภาคตน ปการศึกษา 2558 ที่ผานมา 
 

  
 
 
 
 
ระบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 
สํานักบริการคอมพิวเตอรโดยฝายระบบสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชงานไดทั้งบนเครื่อง 

คอมพิวเตอรสวนบุคคลแท็ปเล็ตหรือสมารตโฟนสําหรับประเมินการใหบริการดานตางๆของคณะ วิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตและอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูประเมินเพื่อใชผลสรุปเปนตัวช้ีวัดดานคุณภาพการ
ใหบริการรวมทั้งผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของมหาวิทยาลัยตามกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  



 

  
 
 
ระบบสารสนเทศนามานุกรม 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศนามานุกรม เพื่อแสดงขอมูล

พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการติดตอสื่อสารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาทิ ช่ือ-นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท อีเมล เว็บไซต ความเช่ียวชาญพิเศษ เปนตน โดยมีการแบงหมวดหมู และจัดเรียงอยางเปนระบบ ตามสังกัด

ของบุคลากร ไดแก หนวยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน พรอมทั้งสามารถสืบคนขอมูลไดจากหลากหลายตัวเลือกไมวาจะ

เปนการคนหาดวยช่ือ นามสกุล หรือสังกัดของบุคลากร 

 

  
 
 
 
 
ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการเครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
 

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



 

  
 
 
ระบบจองหองศึกษากลุมยอย 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบจองหองศึกษากลุมยอย เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกนิสิต ในการสืบคนสถานะหองและจองใชหองศึกษากลุมยอย ภายในอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอรที่มี
อยูหลากหลายหองอีกทั้งยังอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอร ในการบริหารจัดการหองศึกษา
กลุมยอยอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
ปรับปรุงระบบการจองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหอง KITS 
 

โดยตรวจสอบการลอ็คอิน โควตาการจอง และการยกเลิกการจอง ในสวนของผูจอง และจัดทําคูมือการใชงาน
ฉบับยอ สวนการควบคุมผูใชงาน รายงานภาพรวมรูปแบบกราฟ ในสวนของเจาหนาที่ผูดําเนินการ พรอมทั้งปรับปรงุ
ระบบเพิม่การปองกันผูบุกรุกดวย SQL Injection 

 



  
 
 
การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ระบบงานนิสิต 
 

ปรับปรงุกระบวนการรบัชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระบบ Bill Payment (KU9) ดังน้ี 

• ปรับปรงุแบบฟอรม KU9  

• เพิ่มการตรวจสอบ digit ใน reference 1 และ reference 2 และวันหมดอายุของ KU9  

• ปรับปรงุระบบการชําระเงินของนิสิต หลงัจากเสรจ็สิ้นการลงทะเบียนผานเว็บแลว โดยใหนิสิตมารับ
แบบฟอรม KU9 ที่สํานักทะเบียนฯ ซึ่งจะพิมพใหหลังจากทีนิ่สิตชําระคาปรับแลว 

 

 
 

 
ปรับปรุงการพิมพแบบฟอรม KU9 สาหรับนิสิตใหมของบัณฑิตวิทยาลัย (เริ่มที่ปการศึกษา 2558) ใหสามารถ

พิมพ KU9 เพื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคตน 2558 จากระบบฯ แทนการดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต
ของบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งปรับปรุงหนาจอหลังการ Login ใหแสดงผลการชําระเงินของนิสิตใหม (รหัส 58) ของ
บัณฑิตวิทยาลัยที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคตน 2558 แลว 

ปรับปรงุระบบลงทะเบียนเรียนวิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานของระบบให รองรบั
เงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาที่ซบัซอนมากข้ึน  

และรองรบัการลงทะเบียนเรียนจากนิสิตจํานวนมากในชวงเวลาสั้น ๆ ได โดยเริ่มใชในภาคฤดูรอน พ.ศ. 2558  
 

 

https://project.ocs.ku.ac.th/?m=projects&a=view&project_id=461


 
 

พัฒนาและปรับปรุ งระบบสนับสนุนการ ดําเ นินงานกองทุนเพื่ อการ ศึกษากยศ ./กรอ .ของกอง 
กิจการนิสิตโดยสรางเครื่องมือในการนําเขาขอมูล/จํานวนเงินที่ขอกูยืมรายงานผลการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสิตสําหรับประกอบการขอกู ยืมเงินพรอมทั้งปรับปรุงกระบวนการและเงื่อนไขการ 
พิมพ KU9 ของนิสิต กยศ./กรอ. ที่ตองชําระเงินสวนตางของการกูยืมเงินกอน จึงจะลงทะเบียนเรียนได และการพิมพ
ใ บ เ ส ร็ จ KU2ข อ ง นิ สิ ต ก ยศ ./ก ร อ .ที่ ต อ ง ชํ า ร ะ เ งิ น ใ ห ค ร บ ถ วน ก อน โ ด ย ได รั บ ก า ร โ อน เ งิ น ม าจ า ก 
หนวยทุนเรียบรอยแลว จึงจะพิมพใบเสร็จ KU2 ได 

 

  
 

ระบบงานบุคลากร 
การปรับปรงุโปรแกรมเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง 2557 

โดย พัฒนาโปรแกรมคํานวณเงินทีป่รบัเพิม่ตามคุณวุฒ ิพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูลคุณวุฒ ิและ
คาจาง  
1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 2557  

• การเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒ ิ1 ม.ค. 2556 เลื่อนคาจาง 1 ต.ค. 2556  

• การเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒ ิ1 ม.ค. 2557 เลื่อนคาจาง 1 ต.ค. 2557 
คํานวณและปรับคาจางรอยละ 4 ของพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธันวาคม 2557 และของขาราชการ 1 ธันวาคม 

2557 และคํานวณคาตอบแทน และคาครองชีพช่ัวคราวรอยละ 4 ของพนักงานราชการ 1 ธันวาคม 2557 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ประกอบดวย 



• การจางและแตงต้ัง  

• การตอสญัญาจาง  

• การลาออก  

• การสิ้นสุดการจาง 
 

  
 
 
ระบบงานการเงิน 
ระบบคําขอและจัดสงงบประมาณเงินรายได  

พัฒนาแบบประเมินการใชงานระบบสําหรบัผูใช (User)และแบบวิเคราะห/สรปุผลสําหรบัผูดูแลระบบ 
(Admin) และปรับปรงุโปรแกรมสนับสนุนการใชงานระบบคําขอและจัดสรรเงินรายได  

 
 

 
 

 



       
 
 

ปรับปรงุระบบการเลือ่นข้ันเงินเดือน/คาจางของขาราชการเน่ืองจากขาราชการสายวิชาการขยายเพ 
ดานข้ันเงินเดือนและปรับปรงุระบบเบกิจายเงินเดือน/คาจางของขาราชการและลูกจางประจําใหเขาสูระบบการจาย
ตรง ของกรมบัญชีกลาง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนางานบริการ การบริการวิชาการแกหนวยงาน และบุคคลภายนอก 
 

1. จัดอบรมคอมพิวเตอร 
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการอบรมและบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร ใหแก อาจารย บุคลากร 

นิสิต หนวยงาน และ บุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดการดําเนินการแตละโครงการ ดังน้ี 
 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกนิสิต และบุคลากร 
 

ลํา 

ดบั 

หัวขอ/หลกัสูตร อบรมใหแก วันที่อบรม จํานวนผูเขาอบรม 
(คน) 

คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 
(5) 

คาเฉล่ีย 
ความพึง
พอใจ 

(100%) 
บุคลากร อาจารย นิสิต รวม 

1. อาคารใหม...บริการใหม บุคลากร 
มก. 

12 มิ.ย.57 27 1 0 28 4.22 84.9% 

2. การพัฒนาเว็บไซตองคกรขั้นพ้ืนฐานดวย 
Joomla รุนที่1 

บุคลากร 
มก. 

23-24 มิ.ย.57 33 3 0 36 4.20 83.90 

3. การพัฒนาเว็บไซตองคกร 

ขั้นสูงดวย Joomla Advanced Template & 

Workshop รุนที่ 1  

บุคลากร 
มก. 

9-10 ก.ค.57 32 4 0 36 4.10 82.3 

4. การจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Excel  นิสิต มก. 16 ก.ค.57  0 
0 

0 
0 

12 
6 

12 
6 

4.35 
4.44 

87.0 
87.6 

5. สรางเว็บเพจอยางมืออาชีพดวย Wordpress บุคลากร 
มก. 

29-30 ก.ค.57 31 5 0 36 4.21 84.3 

6. การพัฒนาเว็บไซตองคกรขั้นพ้ืนฐานดวย 
Joomla รุนที่ 2 

บุคลากร 
มก. 

6-7 ส.ค.57 33 4 0 37 4.36 87.2% 

7. Social Media กับงานประชาสัมพันธองคกร บุคลากร 
มก. 

14 ส.ค.57 75 2 0 77 4.20 84.0% 

8. สรางเว็บเพจอยางมืออาชีพดวย Wordpress 
รุนที่ 2 

บุคลากร 
มก. 

18-19 ส.ค.57 27 5 0 32 4.40 87.1% 

9. เปดมุมมอง...การใชเทคโนโลยียุคใหมให
เกิดประโยชนกับงานและองคกร 

นิสิต มก. 20 ส.ค.57 0 1 7 8 4.04 80.8% 

10. ตกแตงภาพกับ Photo Application for iOS  
(รอบ 1, รอบ 2) 

นิสิต มก. 28 ส.ค.57 0 0 30 30 3.86 77.2 

11. Social media กับนนทรีสีทอง บุคลากร 
มก. 

3 ก.ย.57  12 0 0 12 4.21 84.1 

12. กลยุทธการเรียนการสอนยุคใหม บุคลากร 
มก. 

5 ก.ย.57 11 12 0 23 4.30 86.9 

13. การพัฒนาเว็บไซตองคกรขั้นสูงดวย Joomla 

Advanced Template & Workshop รุนที่ 2 
บุคลากร 
มก. 

10-11 ก.ย.57 26 2 0 28 4.49 89.8 

14. การใชโปรแกรม Microsoft Excel สําหรับ
การทํางาน 

นิสิต มก. 17 ก.ย.57  0 
0 

0 
0 

27 
17 

27 
17 

4.20 
4.01 

83.9 
80.2 

15. การใชโปรแกรม End Note สําหรับการเขียน
งานวิชาการ โดยความรวมมือกับ
สํานักหอสมุด รุนที่ 1 

บุคลากร 
มก. 

11 พ.ย.57  9 15 0 24 4.50 89.6% 

16. IT for Management (สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง) รุนที ่1 

บุคลากร 
มก. 

18-19 พ.ย.57 15 7 0 22 4.15 83.0% 

17. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ 

รุนที่ 1 

บุคลากร 
มก. 

21 พ.ย.57 43 0 0 43 4.44 88.7% 



ลํา 

ดบั 

หัวขอ/หลกัสูตร อบรมใหแก วันที่อบรม จํานวนผูเขาอบรม 
(คน) 

คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 
(5) 

คาเฉล่ีย 
ความพึง
พอใจ 

(100%) 
บุคลากร อาจารย นิสิต รวม 

18. การตรวจสอบความเปนตนฉบับของ
เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (Anti-

KobPae) รุนที่ 1 

บุคลากร 
มก. 

28 พ.ย.57 13 9 0 22 4.44 88.7% 

19. การตรวจสอบความเปนตนฉบับของ
เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (Anti-

KobPae) รุนที่ 2 

บุคลากร 
มก. 

12 ธ.ค.57  10 9 0 19 4.40 87.8% 

20. การใชโปรแกรมสเปรดชีต บุคลากร 
มก. 

23-24 ธ.ค.57 32 1 0 33 4.60 92.0% 

21. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ 
รุนที่ 2 

บุคลากร 
มก. 

20 ม.ค.58 62 0 0 62 4.23 84.6 

22. การบริหารจัดการ IT Outsourcing เบ้ืองตน 
รุนที่ 1  

บุคลากร 
มก. 

29 ม.ค.58 49 0 0 49 4.00 80.0 

23. การใชโปรแกรมสเปรดชีต รุนที่ 2  บุคลากร 
มก. 

12-13 ก.พ.58 5 10 0 15 4.65 93.0 

24. การตรวจสอบความเปนตนฉบับของ
เอกสารภาษาไทยแบบอัตโนมัติ (Anti-

KobPae) 

บุคลากร 
มก. 

20 ก.พ.58 10 4 0 14 4.42 88.4 

25. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ 
รุนที่ 3  

บุคลากร 
มก. 

10 มี.ค.58 46 0 0 46 4.33 86.6% 

26. การบริหารจัดการ IT Outsourcing 
เบ้ืองตน รุนที่ 2 

บุคลากร 
มก. 

30 มี.ค.58 8 0 0 8 4.20 84.0% 

27. การใชโปรแกรม End Note สําหรับการเขียน
งานวิชาการ โดยความรวมมือกับ 
สํานักหอสมุด" รุนที่ 2 

บุคลากร 
มก. 

21 เม.ย.58 14 15 0 29 4.34 86.8% 

28. IT for Management (สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง) 

บุคลากร 
มก. 

14-15 พ.ค.58 15 3 0 18 4.36 87.2% 

29. การใชโปรแกรมสเปรดชีต รุนที่3 บุคลากร 
มก. 

16-17 มิ.ย.58 46 0 0 46 4.50 89.9 

30. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและธุรการ 
รุนที่ 4 

บุคลากร 
มก.  

7 ก.ค.58 46 0 0 46 4.46 89.2 

31. Infographic สําหรับงานสํานักงาน รุนที่ 1 บุคลากร 
มก. 

16 ก.ค.58 43 2 0 45 4.38 87.6 

 
 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกบุคคลท่ัวไป 
 

ลําดบั หัวขอ/หลกัสูตร วันที่อบรม จํานวนผูเขาอบรม 
(คน) 

คาเฉล่ียความพึง
พอใจ 
(5) 

คาเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 

(100%) บุคลากร อาจารย นิสิต รวม 
ท่ัวไป มก. 

1. การใช MS Office สําหรับงานการเงิน 21-22 พ.ค.58 21 25 0 0 46 4.28 85.6 

2. การสรางเว็บไซตองคกรดวย Joomla 24-26 มิ.ย.58 14 8 4 0 26 4.44 88.8 

3. การสรางเว็บแอพพลิเคชั่นดวย Yii 
Framework  

1-3 ก.ค.58 8 18 3 0 29 4.04 80.8 

 
 



 
โครงการสัมมนาวิชาการ 

 
ลําดับ เร่ือง วันที ่ สถานที ่ จํานวนผูเขาสัมมนา (คน) ประเมิน 

บุคคลภาย
นอก 

อาจารย นิสิต รวม 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ CTEF 2015 23-24 ก.ค.58 สํานักบริการคอมพิวเตอร 247 3 3 253 4.40 
(88.0%) 

 
โครงการ KU goes Google : Together, Faster, Smarter  

 
คร้ังที่  วันที ่ กิจกรรม หนวยงานที่รวมกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  

(คน) 
บุคลากร อาจารย นิสิต รวม 

1 19 ธันวาคม 
2557  

 

พิธีเปดอยางเปนทางการ ณ หอง Auditorium 
ช้ัน 3 อาคารสํานักบรกิารคอมพิวเตอร ในช่ือ 
“KU goes Google … Together, Faster, 
Smarter”  
โดยไดรับเกียรติจากอธิการบดีเปนประธานในพิธี  

เพื่อถายทอดพิธีเปดรวมกันระหวางวิทยาเขตผานบริการ 
Hangout และมอบบัญชีผูใชงาน Google for Education  
แกนิสิต อาจารย และบุคลากร มก. พรอมกันทุกวิทยาเขต
ผานทางอีเมลของมหาวิทยาลัย มีแขกรับเชิญเขารวมงาน 106 
คน นิสิต 15 คน เจาหนาที่สํานักฯ  45 คน  

2 วันที่ 24-25 พ.ย. 
2557  

อบรม หัวขอ Google Apps for Education 
สําหรับกลุมตนแบบ (Early Adopter) สําหรับ
วิทยาเขตบางเขน 
(ณ หองอบรม 406 ช้ัน 6 อาคารสํานักบรกิาร
คอมพิวเตอร มก. ) 

กลุมผูบริหารและ
อาจารย (วิทยาเขต
บางเขน)        

16 37 0 53  

3 วันที่ 1-2 ธ.ค. 
2557 

กลุมผูปฏิบัติงาน  
(วิทยาเขตบางเขน)   

84 8 0 92  

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
การ0    
สํานักทะเบียน มก. 

13 37 
 

0 50  

6 วันที่ 24 - 25 
มีนาคม 2558 

Google for education 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

บุคลากรโรงเรียนสาธิต
แหง มก. 
(วิทยาเขตกําแพงแสน)  

10 20 0 30  

7 วันที่ 31 มีนาคม 
2558 

 

การใชงาน KU goes Google  
 

บุคลากรคณะ
เศรษฐศาสตร มก.  
(วิทยาเขตบางเขน) 

45 0 0 45  

8 วันที่ 18-19 
พฤษภาคม 2558 

Google for Education อาจารย และบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร มก.   

22 8 0 30  

9 วันที่ 9-10 
มิถุนายน 2558 

Google for Education รุน1 อาจารย และบุคลากร  
(วิทยาเขตศรีราชา)  

20 10 0 30  

https://docs.google.com/document/d/1i2-EOrpV0QKtR4H7Bh8vXrdKnT8eRBgZAMW6cn4mLoQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i2-EOrpV0QKtR4H7Bh8vXrdKnT8eRBgZAMW6cn4mLoQ/edit?usp=sharing


คร้ังที่  วันที ่ กิจกรรม หนวยงานที่รวมกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  
(คน) 

บุคลากร อาจารย นิสิต รวม 
10 วันที่ 30 มิถุนายน 

– 1 กรกฎาคม 
2558 

Google for Education รุน2 อาจารย และบุคลากร  
(วิทยาเขตศรีราชา)  

32 5 0 37  

รวม 4 วิทยาเขต 
281 131 

 
0 412  

 
โครงการบริการ สนับสนุน และเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหแก หนวยงานภายนอก 

ลําดับ เร่ือง วันท่ี สถานท่ี จํานวน 
1. เปนกรรมการตัดสินผลงานการประกวดแอนิ

เมช่ัน หัวขอ “เพศศึกษานารู. 
16-17 ม.ิย.57 หองประชุมนรพฒัน สํานัก

อนามัยการเจริญพันธ อาคาร 
2 ช้ัน 3  
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

100 
ช้ินงาน 

2. การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft 
Powerpoint 2010 รุนที่ 1 

26-27 มิ.ย.57 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

19 คน 

3. การประยุกตใช Microsoft Word 2010 ข้ันสูง 
สําหรับงานสํานักงาน รุนที่ 1 

1 ก.ค.57 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

22 คน 

4. การนําเสนอผลงานดวย Microsoft 
Powerpoint 2010 รุนที่ 2 

3-4 ก.ค.57  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

22 คน 

5. การใชงาน  Microsoft Excel  2010 ระดับ
องคกร ข้ันพื้นฐาน รุนที่ 1 

7 ก.ค.57 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

20 คน 

6. การประยุกตใช Microsoft Word 2010 ข้ันสูง 
สําหรับงานสํานักงาน รุนที่ 2 

15 ก.ค.57 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

16 คน 

7. การใชงาน  Microsoft Excel  2010 ระดับ
องคกร ข้ันพื้นฐาน รุนที่ 2 

18 ก.ค.57  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

23 คน 

8. การใชงาน  Microsoft Excel  2010 ระดับ
องคกร ข้ันสงู รุนที่ 1 

22-23 ก.ค.57 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

15 คน 

9. การใชงาน  Microsoft Excel  2010 ระดับ
องคกร ข้ันสงู รุนที่ 2 

31 ก.ค.- 
1 ส.ค.57  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

22 คน 

10. การใชงานโปรแกรม Word 2010 ข้ันสูง 25 ก.ย.57 หอง 404 ช้ัน4 สํานักบริการ
คอมพิวเตอร 

30 คน 

รวม 189 คน 
 



 
 

     
 

 2. บริการคอมพิวเตอร  

 2.1 บริการคอมพิวเตอร ณ หองบริการคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square (KITS)   

      สํานักบริการคอมพิวเตอรใหบริการคอมพิวเตอร ณ หองบริการคอมพิวเตอร  Kasetsart IT Square 

(KITS)  ในวันจันทร – ศุกร  เวลา 08.30 – 20.30 น. และวันเสาร ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เวน

วันหยุดราชการ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร HP รุน 6300 All-In-One ใหบริการ จํานวน 196 เครื่อง  แบงเปน 8 โซน 

ดังน้ี 

• โซน  A  จํานวน 32 เครื่อง 

• โซน  B  จํานวน 51 เครื่อง 

• โซน  C  จํานวน 22 เครื่อง  

• โซน  D  จํานวน 24 เครื่อง   

• โซน  E  จํานวน 36 เครื่อง           

• โซน  F  จํานวน  12 เครื่อง  

• โซน  G  จํานวน  7 เครื่อง  

• โซน  S  จํานวน  10 เครื่อง  



 

         

                            

             

 



        2.2   บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร (10 ชั้น) 

    สํานักบริการคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการหองเรียนและหองอบรมคอมพิวเตอรที่อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร (อาคาร 10 ช้ัน) จํานวน 16 หอง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการจํานวน  725  เครื่อง โดยเปด

ใหบริการต้ังแตภาคตนปการศึกษา 2557 

 

       

2.3 บริการหองศึกษากลุมยอย 

สํานักบริการคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการหองศึกษากลุมยอย จํานวน 8 หอง (ไมมีคาธรรมเนียม 

ใหบริการเฉพาะนิสิต อาจารย และบุคลากร มก.) ติดตอจองใชหองไดที่ HELPDESK ช้ัน 2 อาคารสํานักบริการ

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 
โครงการประชาสัมพันธเชิงรกุ เปนสวนหน่ึงของการดําเนินกิจกรรมของงานประชาสัมพันธประจําป 2557 เพื่อให
สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการใหบริการและระบบบรหิารจัดการของสํานักบริการ
คอมพิวเตอร0  
           โดยจัดใหมีแผนการดําเนินงานทีมุ่งเนนการสรางกจิกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ ทั้งแกหนวยงานภายในและ
ภายนอก มีขอบขายการดําเนินงานเพือ่การสื่อสาร ใหความรู และความเขาใจในดานตาง ๆ อาทิ ดานการบริการระบบ
สารสนเทศ ดานระบบคอมพิวเตอรและเครอืขาย รวมถึงดานการบริการวิชาการไปยังกลุมเปาหมาย อันไดแก นิสิต 
อาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป 
 

     

 

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2557 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความรวมมือหนวยงานจัดทําโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 

ประจําป 2557 น้ัน  

สํานักบริการคอมพิวเตอรไดมีการจัดกิจกรรม ๗ ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่  ในระหวางวันที่ 1-6 

กันยายน 2557 บริเวณโตะทํางาน และพื้นที่สวนกลาง ของอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร โดยเนนการบํารุงรักษา 



ตัดแตกิ่งไม ใสปุยพรวนดินและปลูกซอมแซมตนไมเดิม มีผูบริหาร บุคลากร สํานักบริการคอมพิวเตอรเขามามีสวนรวม

กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จํานวน 90 คน 

 

 

 

 
 
 
  
  
      
        
 
 
 
   
 
 

    
 
 

2. กิจกรรมวันสงกรานต 
     สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงานสบืสานประเพณี ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานตของไทย เพื่อใหบุคลากรไดแสดงความเคารพกตัญูผูมีพระคุณ 

และเพือ่สรางความสามัคคีระหวางบุคลากรในหนวยงาน รดนํ้าขอพรจากผูบรหิารสํานักบริการคอมพิวเตอรและการ

เลนสาดนํ้ากันตามประเพณี 



 
 
 

     
 

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” 

การจัดกจิกรรมวันข้ึนปใหม เพื่อใหคณะผูบริหารไดพบปะ สงัสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ดําเนินงานกับบุคลากร และรูจกัสามัคคี มีนํ้าใจนักกีฬา จัดข้ึนในวันศุกรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ลานกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

          

 

 



ผลงานเดนท่ีไดรับรางวัล 
 
               ปการศึกษา 2557 สํานักฯ ไดรับรางวัล IPV6 Ready Pioneer Award จากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานที่รองรับ  IPV6 
ครบ 3 ระบบ (คือ DNS, Mail และ Web) และมีความเสถียรในการใหบริการตอเน่ืองตามระยะเวลาที่กําหนดไดรับ
รางวัลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

 

 
 

 

จุดเดนในภาพรวม  

(1)  ดานสถานท่ี  สํานักฯ มีอาคารสํานักงานหลังใหมสูง 10 ช้ัน พื้นที่รวมประมาณ 20,000 ตารางเมตร มี
พิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.  2557  จึงมีศักยภาพและความพรอมใหบริการดานตางๆ 
ภายใตบรรยากาศที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงรองรับการใชงานหลายแพลตฟอรม จํานวน 963  เครื่อง
กระจายการใหบริการไปยังหองตางๆ  อาท ิหองเรียนคอมพิวเตอร   หองบริการเครื่องคอมพิวเตอร (KITS)   หองศึกษา
กลุมยอย หองประชุมทางไกล หองการเรียนการสอนทางไกล และหองอบรม/สัมมนาพรอมหองจัดเลี้ยง   

(2)  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   สํานักฯ มีหอง Data center เปนหองที่ติดต้ังระบบเครือขายความเร็วสูง
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 มาใชในการบรหิารจัดการ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการประจําปอยางมปีระสิทธิภาพ และใชเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

โอกาสในการพัฒนา 

 สํานักฯ มีศักยภาพทั้งดานกายภาพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และบุคลากรที่มีความรูและ
ประสบการณ ทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนา ดังน้ี 

(1) Super Service 
       สํานักฯ ใชศักยภาพที่มีอยู ในการสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบปองกันการบุกรุก (Firewall) บนเครือขาย IPV6   
การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตกรอบมาตรฐาน ITIL  นํามาตรฐาน ISO 27001 มาเปนแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน เชน แอพพลิเคช่ันตนแบบการตรวจพัสดุประจําป ระบบ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯลฯ  และมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสินใหเกิดรายได 

(2) Super Infrastructure 
    สํานักฯ ใชศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังเหลืออยู มาใหบริการใหเต็ม  

ศักยภาพ  เชน สนับสนุนการวิจัย  

(3) Super Data 

สํานักฯ ใชศักยภาพการจัดการฐานขอมูล ในการบูรณาการขอมูลอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วข้ึน 

 เพื่อการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัย การวิจัย ฯลฯ และสามารถใชขอมูลในการคาดการณอนาคตได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม/โครงการประจําป 2557 
 

1. โครงการพิธีเปดอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนิสิต บุคลากร และหนวยงานผูใชบริการได

ทราบถึงความพรอมในการใหบริการคอมพิวเตอรตามภารกิจหลักของหนวยงานและตามนโยบายของมหาวิทยาลยั โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธการเปดใชอาคารใหมของสํานักบริการคอมพิวเตอร และเพื่อแนะนําภารกิจหลักและ
การใหบริการที่ทันสมัย 

 
 

 
 

     
 
  

2. โครงการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ตัวช้ีวัด และแผนยุทธศาสตรสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ประจําป 2557 

 สํานักบรกิารคอมพิวเตอร ไดจัดโครงการน้ีข้ึนเพือ่ทบทวนช้ีแจงวิสัยทัศน พันธกจิ ตัวช้ีวัด ใหเกิดการยอมรับ
ของทุกฝาย เพื่อกําหนดความรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่ชัดเจนรวมกันระหวางผูบรหิารและบุคลากร 



พัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงาน ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 ณ หอง 406 ช้ัน 4 อาคารสํานักบรกิารคอมพิวเตอร 

 

   
 

3. โครงการสัมมาทิฐิ เร่ือง “IT Update สมัยใหม : เมื่ออนาคตกําลังไลลาคุณ” 
สํานักบริการคอมพิวเตอร มีการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพแกหนวยงานภายใน 

มก. และมรีะบบการบริหารจัดการที่ใหบุคลากรมีสวนรวมมากย่ิงข้ึน จึงกําหนดใหมกีารจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง “IT 
Update สมัยใหม : เมื่ออนาคตกําลงัไลลาคุณ” โดย รศ.ยืน ภูวรวรรณ ในวันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 
9.00 – 13.00 น. ณ หอง 408 ช้ัน 4 อาคารสํานักบรกิารคอมพิวเตอร 

 

 
 

          



4. โครงการการประเมินคุณภาพ สํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 
2557 

สํานักบริการคอมพิวเตอรตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ ใหความรวมมือและสงเสริมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั้งระดับสํานักฯและระดับฝาย มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและเอกสาร
แหลงตรวจสอบที่เกี่ยวของ และรบัการตรวจประเมินตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย มีการตอนรบักรรมการตรวจ
ประเมินฯในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ หองประชุม 708 ช้ัน 7 

 

 
 

    
 
 

5. โครงการสัมมาทิฐิ เร่ือง วินัยและจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรและรวมแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนา สํานักบริการคอมพิวเตอร 

 
เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมและพบปะกันอยางสม่ําเสมอ เปนโอกาสอันดีที่คณะ

ผูบริหารจะไดนาขอเสนอแนะตาง ๆ มาพิจารณา และปรับแนวทางการ ดําเนินงาน เพื่อสรางความมีสวนรวมของ
บุคลากรในการบรหิารและเปนพื้นฐานของการบริหารงานแบบ “ธรรมรัฐ” ตามนโยบายของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่วา“ขวัญเปนกําลังใจ วินัยเปนศักด์ิศรี สามัคคีเปนพลัง” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ หอง 406 ช้ัน 
4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร 

 



 
 

      
 

6. โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2557 

 
สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดโครงการพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากร

ประจําป 2557 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหมีความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ หอง 409 ช้ัน 4 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร 

 

    
 



7. โครงการอบรมการใชงาน Google Apps for Education : Working in 
the cloud and Study in the cloud 

 
      สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชงาน Google Apps ในการปฏิบัติงาน จึงได

รวมมือกับบริษัท Google จัดโครงการน้ีข้ึนมา ในระหวางวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ใหกับบุคลากรสํานักฯ 
เพื่อเปนหนวยงานนํารองในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและองคกรตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 
 

   
 

8. โครงการอบรม เร่ือง แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความเส่ียงประจําป 2557 
 

     สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําระบบบริหารคามเสี่ยงมาเปนระยะหลายป แตยังไมครอบคลุมการ
ดําเนินงานทั้งหมด จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรที่เขารวมอบรมมีแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และสามารถนําความรูไปเพื่อชวยหาแนวทางการจัดการและบริหารความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสมและสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ 
หอง 505 ช้ัน 5 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร 



 
 

    
 

9. โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําป 2558 เร่ือง “การวางแนวทาง
พัฒนาการใหบริการดานสารสนเทศ” 

 
เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสเสนอแนะขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและเสริมสรางความสามัคคี 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนการมสีวนรวมของบุคลากรตอการเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการดานสารสนเทศ 
รวมไปถึงการมสีวนรวมในการทําประโยชนเพื่อสงัคม และสนับสนุนอปุกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
โรงเรียน ระหวางวันศุกรที่ 19 – 21 มถุินายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเขาทโมน และโรงแรมปตตาเวีย รีสอรทแอนด
สปา จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
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