


ขอมูลทั่วไป 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ กอต้ังอยางเปนทางการเมื่อวันที ่25 มกราคม พ.ศ. 

2533 ปจจุบันแบงสวนราชการออกเปน 5 ฝาย ไดแก ฝายบริหารและธุรการ ฝายฝกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส ฝาย

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ฝายระบบสารสนเทศ และฝายบริการสารสนเทศ ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษ 

สํานักบริการคอมพิวเตอรสรางผลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเน่ืองตลอด

มา มีโครงการสําคัญที่ดําเนินการ อาทิ  

- ป พ.ศ. 2535 โครงการเครือขายนนทรี (NONTRI NET) ซึ่งเปนเครือขายอินเตอรเน็ตแหงแรกของ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

- ป พ.ศ.2543  โครงการการเรียนการสอนทางไกล (Tele Education) ระหวางวิทยาเขต 

- ป พ.ศ.2545  โครงการเครือขายไรสาย KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) ปจจุบัน 

มีจุดใหบริการทั่วถึงและคลอบคลุมมากกวา 1,400 จุด  

- ป พ.ศ. 2548 โครงการจัดทําหองปฏิบัติการ KiTS (Kasetsart IT Square) ภายใตแนวคิดการสรางศูนย 

รวมบริการและแหลงเรียนรูดวยตนเองแกนิสิต ตามนโยบาย e-Student ของมหาวิทยาลัย 

- ป พ.ศ. 2551 โครงการ KU Wireless Hot-Spots เครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตบางเขนใน

ปจจุบันกระจายอยู 43 อาคาร และมีพื้นที่สัญญาณครอบคลุมประมาณ 800,000 ตารางเมตร  ดวยจํานวนแอก

เซสพอยตกวา 100 ตัว ซึ่งนับเปนมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่เครือขายไรสายขนาดใหญทีสุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

 นอกจากน้ี ยังไดพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการติดต้ังระบบสํารองขอมูล (Backup) และกูฟนขอมูล (Disaster Recovery) 

สําหรับงานฐานขอมูลระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อปองกันภัยจากภัยพิบัติตาง ๆ มีการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายสมรรถนะสูง ใหบริการโอราเคิลดาตาเบส ซึ่งทํางานแบบการกระจายภาระงาน (Cluster 

Database)  เพื่อรองรับจํานวนผูใชงานระบบสารสนเทศนิสิตและระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยฯลฯ 

- ปงบประมาณ 2553 - 2557 สํานักบริการคอมพิวเตอรไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารหลังใหมความสูง 10 ช้ัน 

พื้นที่รวม 19,000 ตารางเมตร ดวยงบประมาณกวา 402 ลานบาท ต้ังอยูบริเวณตรงขาม KU HOME  เริ่มดําเนินการ

กอสรางต้ังแตวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และรับมอบอาคารจากผูรับจางเมื่อวันที 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

จากน้ันจึงดําเนินการจัดจางตกแตงภายใน จัดหาครุภัณฑเครือขายคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการเรียน

การสอน และครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ พรอมใชงาน โดยมีพิธีเปดเปดอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอรอยางเปนทางการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีความพรอมทางดานกายภาพและทรัพยากรในการใหบริการงานตามภารกิจหลัก 

- ป 2558 โครงการ การบรรยายพิเศษ Digital Kasetsart University ภายใตนโยบาย KU++ Super Plus ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อันประกอบไปดวย Super Service, Super Infra และ Super Data มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประกาศทิศทาง ความพรอมดานไอที และการประชาสัมพันธการบริการทางดานไอทีของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งสรางความรวมมือ และการสนับสนุนดานไอที กับหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอก 

 
 

http://www.ku.ac.th/kunews/interest_news/open_tele.html


ผังการบริหารงาน 

 
คณะผูบริหารสํานักบรกิารคอมพิวเตอร 

 

 
 



การวางแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-2564) 

 

 คณะกรรมการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาดาน 

ICT ของมหาวิทยาลัย ที่มีกรอบและสาระสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน ICT ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแผน ICT ของชาติ (ICT2020) เพื่อใหการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนองคกรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี โปรงใส สามารถใหบริการทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ และ

ยกระดับการแขงขันของประเทศใหพรอมรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงการ

เขามีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2560-2564 ครั้ง

น้ี เปนการทําตอเน่ืองจากแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2557-2560 โดย

ไดดําเนินการดวยวิธีการดังน้ี 

1. ศึกษานโยบายของรฐั ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน ICT ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแผน ICT ของชาติ รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาสถานภาพปจจุบันของการใช ICT ในมหาวิทยาลัย 

2.1 ศึกษาโครงสรางองคกร และภารกิจหลกัของมหาวิทยาลัย 

2.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูแทนของหนวยงานตางๆ ในระดับบรหิาร CIO (Chief Information 

Officers) 2 ครั้ง และตัวแทนผูปฏิบัติการดานสารสนเทศ 1 ครั้ง ดังน้ี 

 

 



• ประชุม CIO Forum Meeting ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยมี CIO ของหนวยงานตางๆเขารวม 21 คน 

• ประชุม CIO Forum Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยมี CIO ของหนวยงานตางๆเขารวม 

29 คน 

• จัดประชุมตัวแทนดานผูปฏิบัติการดานสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยมีตัวแทนฯ จาก

หนวยงานตางๆ และจากทุกวิทยาเขตเขารวมประชุม 74 คน 

 

    
 

2.3 สัมภาษณผูบรหิาร และตัวแทนของแตละงานในกองตางๆในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขต

ทั้ง 3 แหง รวมทัง้สํานักตางๆทีป่ฏิบัติภารกจิหลัก ดังน้ี  

• บางเขน 21 หนวยงาน 

• วิทยาเขตกําแพงแสน 8 หนวยงาน 

• วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 หนวยงาน 

• วิทยาเขตศรีราชา 3 หนวยงาน 

2.4 สํารวจความตองการและปญหาจาก คณะ สํานัก สถาบนัและศูนยตางๆ โดยไดรบัขอมลูกลบั ดังน้ี 

• บางเขน 15 คณะ 1 สํานัก จํานวน 81 ฉบับ 

• วิทยาเขตกําแพงแสน 4 คณะ 1 สํานัก จํานวน 16 ฉบับ 

• วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 คณะ จํานวน 6 ฉบับ 

• วิทยาเขตศรีราชา 2 คณะ จํานวน 3 ฉบับ 

• วิเคราะหความตองการและปญหา 

• จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-2564) ตามกรอบแผน

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอมลูตางๆ ที่ไดดําเนินการศึกษาวิเคราะห 

3. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานสารสนเทศ ของ มก. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 และทํา

ประชาพจิารณ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-2564) เพื่อ

รับฟงขอคิดเห็น จากคณะกรรมการฯ  

4. คณะกรรมการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการและปรบัแก

ไข (ราง) แผนแมบทฯ ตามความเห็นและขอเสนอแนะจาก ที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินงานดาน

สารสนเทศ ของ มก. 



5. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานสารสนเทศ ของ มก. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559เพื่อ 

พิจารณา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-2564) 

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพจิารณาใหเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดยนําเสนอ

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน 2559 และปจจุบันอยูระหวาการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความเห็นชอบ 

 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารเทศ 

1. Digital KU Day: Next Step Towards a Digital University 
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย รศ.ดร.บัญชา ขวัญ

ยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก.และผูบริหารมก. รวมกันเปดงาน Digital KU Day: Next Step Towards a 
Digital University ประกาศตัวเปนมหาวิทยาลัยดิจิตอลอยางเปนทางการ เปนความรวมมือกับสํานักบริการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมเปนผูนําแหงโลกดิจิตอลดวยโครงสรางพื้นฐานดานไอที (Super Infra) 
ขอมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยและคลังขอมูลขนาดใหญ (Super Data) และนวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส
ตางๆที่ตอบสนองคนรุนใหมในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Super Service) เพื่อเช่ือมโยงทุกอยางเขาดวยกัน ทั้ง
ผูคน ขาวสาร การบริการและสังคม ใหมีการสื่อสาร และเขาใจกันมากข้ึน  
 

 
 

   
 



2. ขยายชองทางการใหบรกิารเครอืขายภายในประเทศและระหวางประเทศ 

ขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศ และระหวางประเทศ จากสํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 3 กิกกะบิตตอวินาที เปน 5 กิกกะบิตตอวินาที และมีการปรับปรงุ
การเช่ือมตอเครือขายระหวางวิทยาเขต 3 วิทยาเขต (กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติสกลนคร) จาก 1 กิกกะบิต
ตอวินาที เปน 2 กิกกะบิตตอวินาที 

 
 

  
ภาพแสดงโครงสรางการเช่ือมตอจากมหาลัยไปสํานักงานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา (UniNet) 

 

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

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ Google จัดโครงการ Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนให 
นิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถนําเครื่องมือไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานได โดยไมมีคาใชจาย 

            โดยสํานักบริการคอมพวิเตอร จัดกิจกรรมภายใตโครงการ Google for Education ในช่ือ KU goes Google 
... Together, Faster, Smarter เพื่อใหนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับความรูและรับทราบขอมูล
ขาวสาร อาทิ การฝกอบรมการใชงานสําหรับกลุมตนแบบ (Early Adopter) และกลุม Core Team กิจกรรมโชวเคส 
(Show Case) และพิธีเปดการใชงานอยางเปนทางการพรอมกันทุกวิทยาเขต ทั้งน้ี ไดดําเนินการจดทะเบียนโดเมนใหม
ภายใต ช่ือ “ku.th” เพื่อใหบริการสําหรับ Google Apps for Education โดยจะปรับเปลี่ยนระบบ E-Mail ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหม 



 

        
 

4. โครงการจัดการความรู สําหรบัผูประสานงานเครอืขาย ครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบบรหิารจัดการผูใช 
IDENITTY MANAGEMENT - IDM 

 

ระบบบริหารจัดการผูใช IDENITTY MANAGEMENT – IDM เปนระบบที่ใชสําหรับบริหารจัดการผูใช
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ โดยการยืนยันตัวตนผานผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) 
พรอมทั้งระบุขอมูลเบือ้งตนของผูใช วาผูใชแตละคนคือใคร มีบทบาทอะไรในองคกร เพื่อควบคุมการเขาถึงขอมูลรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลองคกร รักษาความเปนสวนตัวของผูใช และสามารถตรวจสอบได 

สํานักบริการคอมพิวเตอร ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน จึงไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรของ
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขต เพื่อเรียนรูการปรับปรุงระบบล็อกอินของระบบสารสนเทศเดิม
ใหสามารถใชงานกับระบบสารสนเทศใหมไดในแตละระบบ 
 



     
 

 
 
 
 

5.  ระบบจัดเก็บและแชรขอมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Cloud Storage) 
 
 ปจจุบันเทคโนโลยี Cloud เปนที่นิยมใชในหนวยงานหรือองคกรตางๆ เน่ืองจากผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย

และรวดเร็วจากทุกที่ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองผานระบบเครือขาย และมีการแบงปนทรัพยากร
รวมกัน มากข้ึน 

สํานักบริการคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการวางโครงสรางพื้นฐานและใหบริการดานระบบสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริการ  KU Cloud Storage เขามาใชงานในมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหบริการเก็บแฟมขอมูลของผูใชงาน และขอมูลเอกสารการทํางานบนระบบ Cloud ของเครือขายนนทรีผาน
ระบบออนไลน โดยสามารถเขาถึงไฟลไดจากทุกที่ ทุกเวลา เพื่ออํานวยความสะดวก ลดการใชกระดาษ และเพิ่ม
ทางเลือกใหกับบุคลากร รวมทั้งระบบมีความปลอดภัยสามารถปองกันแฟมขอมูลสูญหาย สํานักบริการคอมพิวเตอรจึง

กําหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู โครงการสงเสริมการใชงาน KU Cloud Storage  
 

   



 

 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. แอพพลิเคชั่น NisitKU 

 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาแอพพลเิคช่ัน NisitKU เพื่ออํานวยความสะดวกแก
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสามารถเขาถึงขอมูลทางการศึกษาของตนเอง อาทิ ผลการเรียน สิทธ์ิและ
กําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน และสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงินผาน
ธนาคารได บนอุปกรณสมารทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  

 

   
   

2. แอพพลิเคชั่น InsideKU 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาแอพพลเิคช่ัน InsideKU เพื่ออํานวยความสะดวก
แกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป ใหสามารถเขาถึงขอมลูทีเ่ปนประโยชนของมหาวิทยาลัย 
อาทิ เสนทางเดินรถประจําทางของมหาวิทยาลัย แผนที่อาคาร หนวยงาน และคณะตาง ๆ บริการหมายเลขฉุกเฉิน 
พิกัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค (เอทีเอ็ม ธนาคาร รานคาสะดวกซื้อ) และขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย บนอุปกรณสมารทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

 



 

   

 
3. ระบบ งานเกษตรแฟร 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคช่ันใหมช่ือ “งานเกษตรแฟร” เปน
แอพพลิเคช่ันบนอุปกรณสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android ที่ไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับงานเกษตรแฟร มก. 
ประจําป 2559 สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานดังน้ี แผนผังบริเวณงาน จุดใหบริการปฐมพยาบาล รวมถึง
ตําแหนงของรานคาในหมวดตางๆ ซึ่งสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไดจาก Play Store  

 

   

 
 

4. เว็บเพจ KU App Store 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บเพจ KU App Store เพื่อใหบริการแกนิสิต 

อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บเพจเปนแหลงรวบรวมโมบายแอพลิเคช่ันตางๆ ที่สํานักบรกิาร
คอมพิวเตอรไดพฒันาข้ึน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชงานของมหาวิทยาลัยผานอุปกรณสมารทโฟน อาทิ โมบาย
แอพพลเิคช่ัน InsideKU และ NisitKU เปนตน 

 



 
 

 
 

5. ระบบบริหารจัดการโอที  
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบบริหารจัดการโอทีข้ึนใชงาน เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการตรวจสอบ ดูแล และบรหิารจัดการการทาํงานลวงเวลาของบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร ซึ่ง
การทํางานของระบบประกอบดวย การขออนุมัติโครงการและรายช่ือผูปฏิบัติงาน การคํานวณเงินคาตอบแทน การลง
เวลาปฏิบัติงานชวงโอท ีโดยสแกนลายน้ิวมือ และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

 

 
 



 
 
 
 

6. ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online)  
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online) 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกนิสิตวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน ทีป่ระสงคจะเปลี่ยนแปลงรายวิชา ใหสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง โดยมเีจาหนาทีส่ํานักทะเบียนฯ เปนผูตรวจสอบและยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

 
 
 

 
 



7. ระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรติ

นิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยระบบสามารถรบัลงทะเบียนเขารวมงานโดยการอาน
บารโคด เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ และลดระยะเวลา ในการรบัลงทะเบียนเขารวมงานพิธี
ได 

 
  

  
  

8. ระบบการนําเขาขอมูลนิสิตท่ีถูกคัดชื่อออก  
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บเพจเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศนิสิต เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกเจาหนาทีส่ํานักทะเบียนและประมวลผล ในการนําขอมลูนิสิตที่ถูกคัดช่ือออกเขาสูระบบ
ลงทะเบียนเรียน เพื่อล็อกไมใหนิสิตลงทะเบียนได  

 

  

 
 

9. ระบบการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บเพจเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศนิสิตสําหรับ

เจาหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาทีส่ํานักทะเบยีนและประมวลผล ในการนําขอมลูนิสิตที่ไดรับการ
ลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาหมวดตาง ๆ เขาสูระบบลงทะเบียนเรยีน เพื่อตรวจสอบ และคืนเงินใหนิสิตไดถูกตอง
รวดเร็ว 

  



  

 
10. ระบบบริหารการชาํระเงินคาเลาเรียนของโรงเรียนสาธิต มก.กพส.  

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบบริหารการชําระเงนิคาเลาเรียนของโรงเรียน
สาธิต มก.กพส. นานาชาติ และพหุภาษา ระบบถูกออกแบบใหรองรบัการใชงานบนเครือ่งคอมพิวเตอรสวนบุคคล แทป็
เล็ต และสมารทโฟน  เพือ่อํานวยความสะดวกแกผูปกครองของนักเรียน และ เจาหนาทีโ่รงเรียนสาธิต มก.กพส. ทั้ง 3 
สวนงาน โดยผูปกครองสามารถชําระเงินคาเลาเรียนผานธนาคารที่กําหนดไดทกุสาขา อีกทัง้สามารถดาวนโหลด
ตนฉบับใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไปประกอบการเบิกจายจากหนวยงานตนสังกัดได 

 

  
 

11. ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online)  
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบเปลีย่นแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online) เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกนิสิตวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน ที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายวิชา ใหสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง โดยมีเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ เปนผูตรวจสอบและยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

     
 

 



12. ระบบคําขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได (e-Revenue) 
ฝายระบบสารสนเทศ ไดพัฒนาปรับปรุงระบบคําขอและจดัสรรเงนิงบประมาณข้ึนใหม ตามนโยบาย ระเบียบ และ

กระบวนการใหม ใหสามารถบันทึกขอมูลไดละเอียดถึงระดับคณะ เพื่อสนับสนุนการทํางานของมหาวิทยาลัย ภายหลัง
การปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

 
 
 

  
  

  
 
 

การปรับปรงุบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 

1. ระบบสารสนเทศ MIS KU 
ฝายระบบสารสนเทศ ไดปรับปรงุระบบสารสนเทศรายงานขอมูลสถิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบรหิาร

มหาวิทยาลัย โดยปรบัปรุงหนาจอการนําเสนอรูปแบบกราฟใหมีสสีันสดใส เพิม่มุมมอง และความหลากหลายของ
กราฟ พรอมทัง้ปรับรูปแบบการเรียกใชงานใหเขาถึงไดงายข้ึน และเปนมิตรกบัผูใช โดยยังคงรักษาคุณสมบัติเดิมไว คือ
รองรับการใชงานไดทั้งบนเครือ่งคอมพิวเตอรสวนบุคคล แทป็เล็ต และสมารทโฟน  

ระบบสารสนเทศรายงานขอมลูสถิติ รายงานขอมูลสถิติของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิ ขอมลูนิสิต 
หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และงานวิจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบรหิารมหาวิทยาลัย โดยแสดงผลใน
ลักษณะของกราฟหลากหลายรูปแบบ ดังภาพ 
 

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


  
  

  
 
 

 

2. ระบบงานนิสิต 
การปรับปรุงขอมูลนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาเว็บเพจเพิ่มเติมจากเว็บเพจระบบสารสนเทศนิสิต

สําหรับเจาหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ในการกําหนด/เปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยที่
ปรึกษาของนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ใหสามารถเช่ือมโยงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เขาสูระบบฐานขอมูลกลาง 
ไดถูกตองรวดเร็ว และเปนปจจุบัน โดยการอัพโหลดไฟลเขาสูระบบ พรอมทั้งปรับปรุงโปรแกรมจัดการขอมูลนิสิต
บัณฑิตวิทยาลัย ใหบันทึกการแกไขสถานภาพนิสิต ช่ือและนามสกุลนิสิต เขาสูฐานขอมูลกลาง และฐานขอมูลประวัติ
นิสิตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยการmapping สถานภาพนิสิตใหตรงกัน และสรางฟงกช่ันอัพเดทสถานภาพ
นิสิตไวในระบบฐานขอมูล ดังภาพ 

 

  
 



  
 
 
 

3. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงขอมูลนิสิต 
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดปรับปรุงการเช่ือมโยงขอมูลนิสิตระหวางฐานขอมูลกลางกับฐานขอมูลวิทยาเขต

สกลนคร ผานวิวของระบบการจัดการฐานขอมูล Oracle โดยต้ังเวลาการรับขอมูลทุกสิน้เดือน และพัฒนาการเช่ือมโยง
ขอมูลนิสิตระหวางฐานขอมูลกลางกับฐานขอมูลวิทยาเขตศรีราชา ผานโปรแกรม Oracle Gateway เน่ืองจาก
ฐานขอมูลของวิทยาเขตศรีราชาเปน MS/SQL โดยใชโครงสรางวิว และต้ังเวลาการรับขอมูลทุกสิ้นเดือนเชนเดียวกับ
วิทยาเขตสกลนคร 
 

การปรับปรุงรายงานผลการเรียนนิสิต 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเว็บเพจการรายงานผลการเรียนนิสิต 

https://grade.ku.ac.th/gstu  โดยปรับปรุงภาพ captcha ใหซับซอนข้ึน และเพิ่มการแสดง GPA พรอมหนวยกิต ทั้ง
รายภาคการศึกษาและสะสม รวมถึงการปรับปรุงรายงานแสดงผลการเรียนในเว็บระบบสารสนเทศนิสิต สําหรับ
เจาหนาที่ เพิ่มการแสดงรายวิชาของเทอมลาสุดทีม่ีและไมมีเกรด พรอมทั้งปรับปรุงระบบทรานสคริปต ใหสามารถ
จัดพิมพเปน pdf เพื่อความถูกตอง คงที่ของขอมูล และเก็บเขาแฟมประวัตินิสิต สําหรับเรียกพิมพไดสะดวกในอนาคต 
ดังภาพ 

 

  
  



  
 
 

 

4. ปรับปรุงระบบจัดสรรเงินลงทะเบียนเรียน 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการจัดสรรเงินของนิสิตโครงการภาค

พิเศษบนเว็บ ตามความตองการของสํานักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง ทั้งน้ีเพื่อชวยใหทั้ง 2 หนวยงาน
จัดสรรเงินไดสะดวกรวดเร็วข้ึน ดังภาพ 

 

  

5. ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน  
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน และระบบ

อาจารยประเมินหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน กําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใหมีลักษณะ
เปนเว็บเพจแบบ responsive เพื่อใหผูใชสามารถประเมินการเรียนการสอนบนอุปกรณสมารทโฟนได และเพิ่มฟงกช่ัน
ในสวนของนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาและรายงานตาง ๆ ดังภาพ 

 

  
 



6. ระบบงานบุคลากร 
ฝายระบบสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการสรางรหัสบัญชีผูใชเครือขายนนทรี เช่ือมโยงกับการขอ E-

mail/Account ระบบ IDM ของมหาวิทยาลัย สําหรับกรณีบุคลากรเขาใหม ( ช่ัวคราว) ที่ไมมีการเก็บขอมูลใน
ฐานขอมูลของกองการเจาหนาที่ โดยหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถสรางรหสับัญชีใหบุคลากรเขาใหม
ของหนวยงานไดเอง ผูมีสิทธ์ิในการสรางรหัสบัญชี ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดแก คณบดี หัวหนาภาควิชา และ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ทั้งน้ีผูมีสิทธ์ิสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นๆ ทําหนาที่แทนไดปรับปรุงระบบการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ในสวนของพนักงานผูเปลี่ยนสภาพ เน่ืองจากเงื่อนไขในการคํานวณเงินแตกตางจากพนักงานเงินงบประมาณ
เดิม พรอมจัดทํารายงานขอมูลและคําสั่งของบประมาณเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ และ
ปรับปรุงระบบการเลื่อนข้ันเงินเดือน 4% โดยมีเกณฑการปรับ 2 แบบ คือเกณฑของขาราชการ และเกณฑของ สกอ. 
แยกเปนสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งทั้ง 2 แบบมีเกณฑข้ันสูงตางกัน 

 

         

7. ระบบอ่ืน ๆ 

• ปรับปรงุระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร และระบบล็อคหนาจอหอง KITS เพื่อใหสนับสนุนการทํางานบน 
windows 10  

• ปรับปรงุระบบการลาออนไลน ใหรองรบัการลา 2 ไดประเภทในวันเดียวกัน  
 

  
 

• ปรับปรงุระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในสวนของการแสดงผลขอความที่มเีครื่องหมายคําพูด พรอมทั้ง
ทบทวนปรับปรงุสทิธ์ิของผูใชงานระบบ  



• ปรับปรงุโปรแกรมการหกัหน้ีสินของ ธ.อาคารสงเคราะห และปรบัปรุงขอมลูในระบบกองทุนสวัสดิการ
กําแพงแสน เน่ืองจากการปรบัโครงสรางหนวยงาน การโอนยายสังกัดของบุคลากร และการเปลี่ยนสถานภาพ
ของขาราชการ ที่จะตองเช่ือมโยงกับระบบบุคลากร  

• จัดทํา diagram แสดงความสัมพันธของระบบงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหขอมลูที่ สํารวจจาก
การจัดทําแผนแมบทไอซทีีของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรวมศูนยขอมูล 

 

แผนการดําเนนิงานตามนโยบาย Super Data 
 

แนวทางการดําเนินงานโครงการภายใตนโยบาย Super Data ประกอบดวย 4 โครงการดังน้ี 
 

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานขอมูลสถิติสําหรบัผูบรหิาร (MIS) 
โดยพิจารณาเลือกใชเครื่องมือดังน้ี ใชระบบ BI ตัวเดิม หรือ จัดหาซอฟตแวรใหม หรือ พัฒนาระบบเองระบบ 

BI เดิมยังคงใชงานได แตการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ไมคอยสะดวกเน่ืองจากมีขอมูลจํานวนมากที่ยังไม
ถูกตองแนวทางที่เปนไปไดคือ ใชขอมูลสรุปจากกองแผนงาน และขอมูลที่ฝายระบบสารสนเทศรวบรวมสงให สกอ.
ทุกๆ ป มาเปนขอมูลต้ังตนเพื่อจัดทํารายงานสรุปประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร และควรจัดทําเปนระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาข้ึนใหม สามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล และสมารทโฟน ใหจัดต้ังคณะทํางานจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของ โดยมีกลุมผูใช และกลุมเจาของขอมูลรวมดวย 
พรอมทั้งสนับสนุนใหกลุมผูใช  (ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ฝาย) หรือผูที่เปนเจาของขอมูลมีสวนรวมในการ
วิเคราะหและจัดทํารายงาน โดยจัดอบรมใหความรูกับผูใช เพื่อสรางความเขาใจถึงความสําคัญของขอมูลรายงานสถิติ 
และระบบ MIS ซึ่งทายที่สุดผูใชจะเปนคนสรางรายงานสถิติเขาสูระบบ MIS อยางตอเน่ือง 

 
2)  พัฒนาระบบมาตรฐานขอมลูกลางของมหาวิทยาลัย  

 โดยจัดทําโครงการนํารอง เพื่อนําเสนอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาจากปญหาในปจจุบัน พบวาแตละ
หนวยงานกําหนดรหัสขอมูลข้ึนใชเอง อีกทั้งขอใหเปลี่ยนแปลงไดยาก ดังน้ัน ผศ.ดร.ภุชงค จึงเสนอใหเลือกระบบงานที่
ปรับปรุงขอมูลไดสะดวก ข้ึนมาจัดทําตนแบบมาตรฐานขอมูลกลาง พรอมเครื่องมือชวยบริหารจัดการ และนําเสนอให
ผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ หากผูบริหารเห็นชอบ ก็สามารถประกาศใชงานได ถาหนวยงานใดตองการ
พัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใหม ก็ใหอางอิงตามรหัสมาตรฐานขอมูลกลางที่ประกาศใชน้ีเฟสแรกจะจัดทํามาตรฐาน
ขอมูลกลางของระบบหลักสูตร และระบบทะเบียนนิสิต โดยรวบรวมขอมูลนิสิตจากวิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย เขา
มาเก็บที่ฐานขอมูลกลาง เพื่อเปนขอมูลเริ่มตนที่เปนปจจุบัน และนาเช่ือถือใหกับระบบรายงานขอมูลสรุปสําหรับ
ผูบริหารฯ 

 
3)  บูรณาการขอมลูระบบสารสนเทศ  

เพื่อใหเกิดประโยชนตามนโยบาย Super Data ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากสํานักฯ เปนผูพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยหลากหลายระบบ ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปจจุบัน จึงเปนโอกาสในการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศรูปแบบใหม โดยบูรณาการขอมูลให
ถูกตอง เปนปจจุบัน และนาเช่ือถือ จากระบบมาตรฐานขอมูลกลาง เพื่ออํานวยความสะดวก และสรางความต่ืนตาต่ืน
ใจใหแกผูใช อาทิ การนําเสนอขอมูลของมหาวิทยาลัย และขอมูลนิสิตในรูปแบบใหมบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ 
iOS และ Andriod 
 
 



4) พัฒนาระบบสารสนเทศพืน้ฐานใหหนวยงานภายในใชรวมกัน 
สํานักฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงาน ข้ึนใชเองหลากหลายระบบ อาทิ 

ระบบลงเวลาการมาปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส และระบบการจองใช
รถยนต เปนตน สํานักฯ จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบสารสนเทศดังกลาว ใหหนวยงานอื่น ๆ สามารถใชงานรวมกนั
ได เพื่อประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานผูใชดวย 
 

การดําเนนิงานตามนโยบาย SuperInfra โครงสรางพืน้ฐานทางดานไอท ี
  

นโยบายของ SuperInfra ของรองไอทฯี 

สรางโครงสรางดานไอทีทีม่ั่นคงปลอดภัยเช่ือถือไดและขยายตัวได เพื่อรองรบัการทําางานของ Super Data 
และ Super Infra นําเทคโนโลยใหมๆ  เชน Internet of Things, Big Data, Mobile Infrastructure มาใชงาน 
Softinfra , HardInfra, PeopleInfra 

 

SuperInfra คือการวางโครงสรางพื้นฐานดานไอที บรหิารจดัการระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายเพื่อสนับสนุน
การประยุกตใชงานสําหรับการเรียนการสอน และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

โครงการและกิจกรรมทีส่ํานักบริการคอมพิวเตอรอยูระหวางดําเนินการและดําเนินการไปแลว ดังน้ี 
 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) แบบรวมศูนย 
 

เพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และบริการใหมที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต สํานักบริการคอมพิวเตอร จึงพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยรหัสผานชุดเดียว (Single Password) สําหรับ
การเขาใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ KU-
Google ดวยรหัสผานชุดเดียวกัน ทั้งน้ี เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดจํารหัสผานของผูใชงาน 

 
 

 
 



2. การขยายชองสัญญาณเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ และการขยายชองสัญญาณ 
เครือขายการเชื่อมตอระหวางวิทยาเขต 
 

              สํานักบรกิารคอมพิวเตอรไดขยายชองสัญญาเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ที่เช่ือมตอไปยัง  
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหรองรับกับปริมาณการใชงานที่เพิ่ม
สูงข้ึน และตองการความรวมเร็วในใชงาน รวมถึงเสถียรภาพที่มากข้ึน ดวยการปรับปรุงขยายชองสัญญาณทางออกการ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตจากเดิม 3Gbps เปนความเร็วขนาด 5Gbps และไดขยายชองสัญญาณการเช่ือมตอระบบ
เครือขายระหวางวิทยาเขตทุกวิทยาเขตผานใยแกวนําแสง ดังน้ี 

1. วิทยาเขตกําแพงแสน จากเดิม 1Gbps เปนความเร็วขนาด 2Gbps 
2. วิยาเขตศรีราชา จากเดิม 1Gbps เปนความเร็วขนาด 2Gbps 
3. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากเดิม 1Gbps เปนความเร็วขนาด 2Gbps 
4. โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จากเดิม 12Mbps เปนความเร็วขนาด 1Gbps 
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3. การเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณเครือขายไรสาย 

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปดใหบริการเครือขายไรสายอยางเปนทางการ ใหกับนิสิตและบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยในช่ือโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหกับนิสิตและบุคคลากรไดใชคอมพิวเตอร กับระบบเครือขาย
มากข้ึน โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรไดดําเนินการขยายจุดบริการเครือขายไรสานใหผูใชบริการสารใชงานเครือขายไร
สายในวิทยาเขตบางเขนวา 1,413 จุด โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ 
 



 
 

 

 
 

และตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดลงนามความรวมมือกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) AIS 
ในการใหบริการ AIS-WIFI และ KUWiN WIFI บนอุปกรณของเครือขายของ AIS ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้ัน 
ซึ่งไดติดต้ังจุดใหบริการทั้งหมดประมาณ 2,000 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาใชงานระบบเครือขายและระบบ
สารสนเทศสําหรับนิสิต อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยรวมจุดใหบริการเครือขายไรสาย KUWiN ทั้งหมดมาก
วา 3,413 จุด 

 
 

4. การใหบริการระบบ KU Cloud Storage 
 

       ระบบบริการ KU Cloud Storage ใหพื้นที่สําหรับนิสิต บุคลากร มก. สามารถ Upload และ Share file ขนาด
ใหญ เชน วิดีโอการเรียน สื่อการสอน เปนตน ผานทาง Notebook Pc Tablet Smartphone ที่เช่ือมตออินเทอรเน็ต 
max upload 500GB โดยใหพื้นที่สําหรับสวนบุคคลละ 10 GB และพื้นที่สําหรับหนวยงานละ 50 GB บริการระบบ 
KU Cloud Storage เปนเครื่องมือที่ทําใหผูใชงานสามารถเรียกใชไฟลงานตาง ๆ ได ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช Notebook 
Pc Tablet Smartphone เช่ือมตออินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไฟลงานไดอยางงายดาย และยังสามารถแบงปนไฟลงาน
ตาง ๆ ใหกับเพื่อนรวมงานได  
 
ขอเดนของระบบ 

1. เปน private cloud storage สรางข้ึนโดยใช open source ช่ือ ownCloud 
2. สามารถเก็บสํารองขอมลูออนไลน โดยไมตองหวงเรื่องขอมลูสญูหาย 



3. สามารถเขาถึง หรือ เช่ือมโยงขอมูลถึงกันทุกที่ ทุกเวลา ผานทาง Web Browser, Desktop, Pc, 
Smartphone, Tablet เปนตน 

4. สามารถแบงปนขอมูลภายในองคกรอยางงายดาย ทั้ง โฟลเดอร, รูปภาพ, ไฟลเอกสาร โดยพิมพช่ือภาษาไทย
ของบุคคลในองคกรที่เราตองการแชร  พรอมทั้งกําหนดสทิธ์ิการเขาถึง และระยะเวลาในการแบงปนได 

5. สามารถกูคืน และเรียกใชงานเอกสารรุนกอนหนาได โดยระยะเวลาการกูคืนนานถึง 30 วัน 
 

 
 
 

 
 
 

5. ศูนยขอมูล (Data Center) 
 

KU Data Center ศูนยขอมูลเซิรฟเวอรหลักของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน TIA-942 พรอมดวยพื้นที่
ใหบริการฝากอุปกรณคอมพิวเตอร (Co-location) แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนงานดานการเรียน 
การสอน และการวิจัย โดยภายในหองประกอบดวยระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสํารองขอมูล ระบบสํารองไฟฟา
และปองกันเพลิงไหม และระบบตรวจสอบ รายงานผลแกเจาหนาที่ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 



     
 

 

                 
6. โครงการนํารอง Computation Super Infra Newton Cluster  

 

การนําเทคโนโลยี HPC-Infra มาใช ซึ่งเปนคลังขอมูลขนาดใหญสําหรับอาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ใชดําเนินงานเกี่ยวกับการประมวลผล และจัดการขอมูลจํานวนมาก รวมถึงอํานวยความสะดวกใหผูดูแลระบบ
ตรวจสอบสถานการณ ดํา เ นินงานได  (newton.ku.ac.th) เปนเครือข ายความรวมมือจากสํ า นักบริ ก าร
คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม/โครงการประจําป 2558 
1. โครงการพฒันาความรูความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ของบคุลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2558  
 

ลํา 

ดบั 
หัวขอ/หลกัสูตร อบรมใหแก วันที่อบรม เวลา 

จํานวน 
ผู

ลงทะเบี
ยน 

(คน) 

จํานวน 
ผูเขา
อบรม 
(คน) 

จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบ 
ถาม 
(คน) 

คาเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 
(5) 

คาเฉล่ีย 
ความพึง
พอใจ 

(100%) 

1. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและ
ธุรการ รุนที่ 2 

บุคลากร มก. 20 ม.ค.58 09.00-16.00 น. 65 62 46 4.23 84.6 

2. การบริหารจัดการ IT 
Outsourcing เบ้ืองตน รุนที่ 1  

บุคลากร มก. 29 ม.ค.58 09.00-12.00 น. 48 49 27 4.00 80.0 

3. การใชโปรแกรมสเปรดชีต รุนที่ 3  บุคลากร มก. 12-13 ก.พ.
58 

09.00-16.00 น. 20 15 13 4.65 93.0 

4. การตรวจสอบความเปนตนฉบับ
ของเอกสารภาษาไทยแบบอัติ
โนมัติ (Anti-KobPae) 

บุคลากร มก. 20 ก.พ.58 13.00-16.00 น. 24 14 8 4.42 88.4 

5. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและ
ธุรการ รุนที่ 3  

บุคลากร มก. 10 มี.ค.58 09.00-16.00 น. 52 46 35 4.33 86.6 

6. การบริหารจัดการ IT 
Outsourcing เบ้ืองตน รุนที่ 2 

บุคลากร มก. 30 มี.ค.58 09.00-12.00 น. 18 8 6 4.20 84.0 

7. การใชโปรแกรม End Note 
สําหรับการเขียนงานวิชาการ โดย
ความรวมมือกับสํานักหอสมุด" รุน
ที่ 2 

บุคลากร มก. 21 เม.ย.58 09.00-12.00 น. 34 29 19 4.34 86.8 

8. IT for Management (สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง) 

บุคลากร มก. 14-15 พ.ค.
58 

09.00-16.00 น. 21 18 12 4.36 87.2 

9. การใชโปรแกรมสเปรคชีต บุคลากร มก. 16-17 มิ.ย.
58 

09.00-16.00 น. 60 46 40 4.50 89.9 

10. สารสนเทศสําหรับงานบริหารและ
ธุรการ 

บุคลากร มก. 7 ก.ค.58 09.00-16.00 น. 50 46 40 4.46 89.2 

11. Infographic สําหรับงาน
สํานักงาน 

บุคลากร มก. 16 ก.ค.58 09.00-16.00 น. 52 45 32 4.38 87.6 

12. IT for Computer Technical บุคลากร มก. 13 ส.ค.58 09.00-16.00 น. 33 17 16 4.15 83.0 

13. INFOGRAPHIC สําหรับงาน
สํานักงาน 

บุคลากร มก. 19 ส.ค.58 09.00-16.00 น. 50 36 35 4.40 88.0 

14. การใชโปรแกรมสเปรดชีต บุคลากร มก. 2 – 3 ก.ย.58 09.00-16.00 น. 35 18 15 4.47 89.4 
15. INFOGRAPHIC สําหรับงาน

สํานักงาน 
บุคลากร มก. 15 ก.ย.58 09.00-16.00 น. 72 64 47 4.41 88.2 

 
 
 
 
 
 



2. โครงการสรุปผลการดําเนนิงานของสํานกับรกิารคอมพิวเตอรประจําป 2558 
 

               สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดกําหนดจัดโครงการ สรุปผลการดําเนินงานของสํานักบริการคอมพิวเตอร
ประจําป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา แนวทางการ
บริหารงาน และแนวทางปฏิบัติงาน รับทราบเปาหมายและนโยบายในการพัฒนาหนวยงาน ตลอดจนสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง ผูบริหารและบุคลากร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานรวมกัน และเปนการแสดง
ความขอบคุณบุคลากรที่ไดทุมเทปฏิบัติงานตลอดปที่ผานมา 
 

             
 

3. โครงการการประเมินคณุภาพ สํานกับริการคอมพิวเตอร ประจําป 2558 
 

สํานักบริการคอมพิวเตอรตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ ไดใหความรวมมือและสงเสริม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพทั้งระดับสํานักฯและระดับฝาย มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพใหแกบุคลากร จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพรอมกับการประเมินคุณภาพภายในจาก 
มก. 

 
 

          
 
                            

         

 


