รายงานผลการดําเนินงานในรอบป
กลุมบริการเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย
สํานักบริการคอมพิวเตอรบริการเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสายและไรสาย ใหแกหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย และใหบริการเครือขายไรสายแก นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงใหบริการ
ระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับการใชงานของนิสิต บุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

ป 2559 ไดขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ จากสํานักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) จากเดิม 5 กิกกะบิตตอวินาที เปน 6 กิกกะบิตตอวินาที
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบอินเตอรความเร็วสูง สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สะดวก
และรวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มจํานวน IP address อีก 65,000 เบอร ใหกับวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตศรีราชา
วิท ยาเขตกําแพงแสน วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกียรสกลนคร เพื่อ รองรับกับ จํานวนผูใชง านที่เพิ่มมากขึ้น ให
เพียงพอตอความตองการใชงาน และยังไดปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือขาย (Firewall) จากเดิม 4 เครื่อง เปน 8 เครื่อง

การใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร เปนการใหบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งสํานักฯกําหนดเปาหมายการ
ใหบริการใหมีเวลาที่สามารถบริการไดไมนอยกวารอยละ 99.95 ในปงบประมาณ 2559 สามารถใหบริการได
มากกวาเปาหมายที่กําหนด
ร ้อยละของเวลาทีส
่ ามารถให ้บริการเครือข่าย วิทยาเขตบางเขน
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ค่าเป้าหมาย 99.95%

การใหบริการเครือขายไรสาย ปจจุบันมีจุดใหบริการเครือขายไรสายมากกวา 1,413 จุด และมีความ
รวมมือกับบริษัท AIS เพื่อเพิ่มจุดใหบริการเครือขายไรสายอีกจํานวน 1,551 จุด รวมจุดใหบริการเครือขายไร
สายทั้งสิ้น ณ วิทยาเขตบางเขน 2,964 จุด
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สํานักฯ ไดบํารุงรักษาเครือขายและระบบคอมพิวเตอรแมขาย และจัดเก็บคอนฟกอุปกรณ เพื่อให
พรอมในการกูคืน ทําใหสามารถใหบริการเครือขายและระบบคอมพิวเตอรแมขายไดอยางตอเนื่อง โดยกําหนด
เปาหมายใหมีเวลาที่สามารถใหบริการระบบคอมพิวเตอรแมขายหลักที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยไดไมนอยกวารอยละ 99.50 ซึ่งมีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมาย

ร ้อยละของเวลาทีส
่ ามารถให ้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยหลัก
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สํานักฯ ไดติดตั้งระบบสํารองและกูคืนภัยพิบตั ิ (Backup and Disaster Recovery) ตั้งแตป พ.ศ.
2548 และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
สํานักฯ ไดดําเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของการใหบริการโดเมนเนม (DNS: Domain
Name System) ให เ ป น DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) เพื่ อ ป อ งกั น จากการ
โจมตีดวยเทคนิคตาง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยการใชงานระบบเครือขาย

สํานักฯ ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) เพื่อตอบสนอง
ตอนโยบายของมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และรองรับบริการใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ยังไดพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยรหัสผานชุดเดียว (Single Password) สําหรับการเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงบริก ารเสริมอื่น ๆ อาทิ KUGoogle, KU-Office365 ดวยรหัส ผานชุดเดียวกัน เปนการอํานวยความสะดวกในการจดจํารหัสผานของ
ผูใชงาน

การเพิ่มความสามารถของระบบ Disaster Recovery สํานักฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบสํารองขอมูล
ชุดที่ 3 จัดเก็บไวที่วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีความถี่การจัดเก็บขอมูลทุกเดือน และสามารถกูคืนไดขอมูล ได
สูงสุด 12 เดือน

การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
สํานักบริการคอมพิวเตอรเปนอาคารสูง 10 ชั้น ตองดําเนินการตามที่รัฐบาลมีนโยบายและรณรงคใน
การปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง จึงไดจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ ภายในอาคารของ
สํานักบริการคอมพิวเตอร เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 โดยทีม
วิทยากรที่มีประสบการณจากสมาคมการดับเพลิงและชวยชีวิต FARA มาแนะนําเกี่ยวกับแผน และขั้นตอนเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินการสมมุติเหตุการณ
21

ขีดความสามารถของบุคลากร
สํานัก ฯ มีคณะกรรมการจัดทํากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดทําแผนพัฒ นาบุคลากร
รายบุคคลของสํ านั ก บริ ก ารคอมพิวเตอร ทําหนาที่ศึก ษา วิเ คราะห และจัดทํากรอบสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคลตามภารกิจ การกําหนดเสนทางความกาวหนาตามสายงานของบุคลากรในสัง กัดสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ผลการดําเนินการไดแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสิ้นจํานวน 29 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น
รวมทุกหลักสูตร 444 คน

สํานัก ฯ สนั บ สนุ นให บุ คลากรพั ฒ นาความรูและทัก ษะให ตรงกับ สมรรถนะกลุม งาน โดยจัดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจํากลุมงาน และไดสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสายงาน โดยจัด
กิจกรรมใหความรูเรื่อง การเขาสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปจจุบันสํานักฯมี
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะเขาไดตําแหนงตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ดังนี้
 บุคลากรที่ถึงเกณฑขอตําแหนงชํานาญการจํานวน 12 คน ไดชํานาญการแลวจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 25.00
 บุคลากรที่ถึงเกณฑขอตําแหนงชํานาญการพิเศษจํานวน 12 คน อยูระหวางการขอชํานาญพิเศษ
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33
 บุคลากรที่ถึงเกณฑขอตําแหนงเชี่ยวชาญจํานวน 21 คน ยังไมผูยื่นขอเชี่ยวชาญ
บรรยากาศการทํางาน
สํานักฯ ตระหนักถึงการสรางความสุขในการทํางาน จึงจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหบุคลากรให
ไดรับความสะดวกสบายดานกายภาพและมีเครื่องมือปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และรักษาความปลอดภัยแก
บุคลากรและทรัพยสินของทางราชการ โดยการกําหนดมาตรการปองกัน เชน การติดตั้งกลองวงจรปด การ
ซักซอมเมื่อเกิดเพลิงไหม การจัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัย เปนตน

หองทํางาน

หองประชุม

หองอาหาร

การรักษาความปลอดภัย

สถานที่จอดรถยนต

สถานที่จอดจักรยานยนต

ความผูกพันของบุคลากร
สํานักฯ ไดศึกษาความเห็นโดยรวมของบุคลากรสํานักฯ วามีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสํานักฯ มี
ทัศนคติ คานิยม สอดคลองกับบุคคลอื่นในสํานักฯ และพรอมที่จะทุมเทกําลังกายกําลังใจทีจ่ ะปฏิบัติงาน
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย แยกตามองคประกอบ 3 ดาน โดยไดผลการศึกษา ดังนี้
 ดานความเชื่อมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ
สํานักฯ ตองใหบุคลากรเชื่อมั่นวานโยบายและการบริหารงานขององคการมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และทําใหคานิยมของบุคลากรมีความสอดคลองกับคานิยมของสํานักฯ รวมทั้งทําให
บุคลากรเชื่อมั่นวาองคการนี้ทําใหมีชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน

 ดานความเต็มใจที่จะทุมเทและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
สํานักฯ ตองมีนโยบายแนวทางและวิธีการ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งการ
สื่อสารและทําความเขาใจใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักฯ ได
 ดานความตองการที่จะคงอยูในสมาชิกขององคการตอไป
สํานักฯ ตองใหบุคลากรไดเขารวมกิจ กรรมตางๆของสํานักฯ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริม ให
บุคลากรมีการสรางจิตสาธารณะและการมีสวนรวมในสํานักฯ

บาท
บาท

จากผลการศึกษาผูกพันของบุคลากร สํานักฯ ไดจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร มีดังนี้
 สนับสนุนเงินเปนรางวัลสําหรับบุคลากรดานการปรับปรุงงานและบุคคลดีเดน จํานวน 60,000
 จัดเงินสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ปละ 80,000

 จัดใหมีการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล มก. สําหรับพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได คนละ
2,000 บาทตอป
 สนับสนุนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคลากรและบิดามารดา ปละ 100,000 บาท
 จัดใหมีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุมใหแกผูบริหารและบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร
กฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน
การกํากับดูแลดานการบริหารงานทั่วไป สํานักฯ มีการดําเนินงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการ เช น ระเบี ย บด า นการบริ ห ารงานด า นบุ ค คล การเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ ป จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการระดมความเห็นในการ
ทบทวน และกําหนดระเบียบที่ใชงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกทั้งในปจจุบันมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการติดตอสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้นการกํากับดูแลและติดตามของสํานักบริการคอมพิวเตอร จึงตองมีการควบคุมใหเกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสําคัญๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมีความกาวหนา นาเชื่อถือสอดคลองกับ
มาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ ซึ่งมีผลของการกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
และการรับรองมาตรฐาน
กฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ของผูใหบริการพ.ศ. 2550
หลักเกณฑการใหบริการ IPV 6
หลักเกณฑการจัดอันดับเว็บไซต

ผลการกํากับดูแล
ไมพบการกระทําผิด

คําชี้แจง
-

มีการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ดําเนินการไดตามแผนงาน ไดรับรางวัลThailand
บรรลุเปาหมายที่กําหนด
IPv6 Ready Award
ดําเนินการไดตามหลักเกณฑ ไดรับการจัดอันดับ

จริยธรรม
เนื่องจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนแหลงขอมูลขาวสารที่มีขนาดใหญเชื่อมโยงจากทั่วโลกซึ่ง
ยากตอ การควบคุ ม ดั ง นั้ นสํ านัก บริก ารคอมพิวเตอรจึงมีนโยบายปองกันความปลอดภัยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อดําเนินการกํากับดูแล ตรวจสอบการกระทํา ที่จะสงผลตอพฤติกรรมจริยธรรมของผูใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตโดยกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร การตรวจสอบการใชระบบคอมพิวเตอร
เพื่อมิใหกระทําความผิด การกําหนดนโยบาย จรรยาบรรณ มิใหการใชงานเปนไปในเสียหาย การใชขอมูลโดย
มิชอบ การตกแตงขอมูลที่เปนภาพสวนบุคคล การเผยแพรขอมูลแสดงความคิดเห็นในการทําลายลางบุคคล
การตอสูทางการเมือง การศาสนา การเลนการพนัน การนําเสนอภาพและขอมูลที่แสดงถึงความรุนแรงหรือ
การแสดงออกทางเพศในลักษณะตาง ๆ ที่ขัดตอหลักจริยธรรมของสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ 2559 สํานักบริการคอมพิวเตอรไมพบขอรองเรียนทางดานจริยธรรมจากผูมสี วนได
สวนเสีย ในเหตุการณที่กอใหเกิดการเสื่อมเสียเปนการกระทําของผูใชงาน

การบริการวิชาการดานการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2559
หลักสูตร สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดวย Google Application
การเรียนรูเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานจัดเอกสารและประสานงาน การสราง
สเปรตชีต การควบคุมเอกสารเผยแพรเปนหนาเว็บ เผยแพรเอกสารออนไลน การทํางานรวมกันแบบเรียลไทม
การบริหารจัดการปฏิทินนัดหมาย เพื่อ ใชในการปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพการทํางาน และสามารถใชระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี

หลักสูตร SEO DIY เทคนิคการจัดการเว็บใหติดอันดับ
ในปจจุบันการประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทกับการรับรูขาวสารของคนเปน
อย า งมาก การสร า งเว็ บ ไซท เ ป น อี ก หนึ่ ง ช อ งทางที่ จ ะทํ า ให ค นได รั บ รู ถึ ง ข า วสารที่ ต อ งการเผยแพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลหลากหลายเชน ขอมูลทางดานการศึกษา ขอมูลหลักสูตร
ขอมูลสารสนเทศนิสิต สารสนเทศบุคลากร ขอมูลประชาสัมพันธของหนวยงานภายใน ขอมูลการรับสมัครงาน
ขอ มูล วิจัย ขอ มูล ทางวิชาการที่ตองการเผยแพร การเผยแพรขอมูลจะเปนที่นาสนใจหรือไม อยูที่รูปแบบ
วิธีการ การออกแบบ และเนื้อหาของขอมูลเอง ซึ่งตองอาศัยเทคนิค การเรียนรู ประสบการณ ที่สั่งสมมา
เพื่อใหการเผยแพรเว็บขอมูลขาวสารมีความนาสนใจ มีเขาชมเปนจํานวนมาก และสามารถแขงขันไดในโลก
การสื่อสารยุคใหม สํานักบริการคอมพิวเตอร จึงไดจัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโปรโมท
เว็บไซตใหติดอันดับ และนาสนใจตอไป

หลักสูตร การสรางและนําเสนอ digital textbook บนสื่อออนไลน
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการใชชีวิตประจําวันอยางมาก มีการนําเทคโนโลยีมาใช
งานกันอยางแพรหลาย โดยอุปกรณทั้ง Smartphone, Tablet, iPhone และ iPad ของบริษัท Apple ที่มี
การใชง านที่งายและมี Application ใหเ ลือ กใชมากมาย Apple for Education จะแนะนําผูใชใหรูจักกับ
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนพรอมประยุกตใชงาน และสามารถผลิตสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบ digital textbook ดวยเครื่องมือ iBook Author iTunes U Public Site (Kasetsart
University) บน Mac OS X สําหรับสรางบทเรียนออนไลนผาน Web Application ดวย iTunes U Course
Manager

หลักสูตร การสรางเว็บองคกรดวย Wordpress
สํานัก บริการคอมพิวเตอรจัดอบรมโปรแกรมจัดการบริหารขอมูล หรือ CMS ที่อ ยูในรูป แบบของ
บล็อก ซึ่งชวยใหมีเว็บไซทและดูแลขอมูลภายในเว็บไดงายขึ้น มีรูปแบบที่ไมซับซอนและเรียนรูวิธีการใชงานได
รวดเร็ว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหมีความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สําหรับผูบริหาร อาจารย นักวิจัย บุคลากร มก. บุคลากรดาน ICT และสาย
สนับสนุนวิชาการของหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประมาณ 160 คน

หลักสูตร เรียนรูการใชงาน MAC OS X
สํานัก บริก ารคอมพิวเตอรเปดอบรมการใชงานขั้นพื้นฐานรวมไปถึงสวนประกอบตางๆของเครื่อง
Macintosh และ Application หลักๆที่มากับ OS X รุนใหม เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร มก. อาจารย
นักวิจัย และบุคลากรดาน ICT และสายสนับสนุนวิชาการ สําหรับการใช Application พื้นฐานสําหรับการ
จั ด การข อ มู ล ในรู ป แบบข อ ความ รู ป ภาพ เสี ย ง วิ ดี โ อ และยู นิ ตี้ ต า งๆ เช น Launchpad, Mission
Control,Finder เปนตน

หลักสูตร Info Graphic กับการทํางานยุคใหม
Info Graphic ยอมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟกซึ่งบงชี้ถึงขอมูล ไมวาจะเปน
สถิติ ความรู ตัวเลข ฯลฯ เปนการยนยอขอมูลเพื่อใหประมวลผลงาย เหมาะสําหรับผูคนในยุคไอทีที่ตองการ
เขาถึง ขอ มูล ซั บ ซ อ นมหาศาลในเวลาอั นจํากัด และในปจ จุบันเปนที่นิยมใน Social Media สํานัก บริก าร
คอมพิวเตอรจึง จั ดอบรมแกบุคลากร มก. เพื่อ ใหบุคลากรไดพัฒ นาความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางานของบุคลากรตอไป

หลักสูตร การวิเคราะหขอมูลการวิจัยดวย MS Excel
เพื่อเปนการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป
2556-2560 ในประเด็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหมีความรู ทัก ษะ ในการใชง าน ICT อยาง
สรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดวยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชอยางเหมาะสม จึงมีความจําเปนที่มหาวิทยาลัยจะจัดฝกอบรม ใหความรูและเสริมทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกบุคลากร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอไป มีเนื้อหาของหลักสูตร
ดังนี้

• การเตรียมขอมูลและการกําหนดรหัสสําหรับการวิเคราะหดว ย MS Excel
• การวิเคราะหขอมูลโดยใช MS Excel
o
o
o
o
o
o

การวิเคราะหขอมูลสถิตเิ ชิงพรรณนา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชฟงกชัน
การติดตั้งโปรแกรม Add-Ins เพื่อใชวิเคราะหขอมูล
การทดสอบความเปนอิสระของตัวแปร
การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย

Word & Excel กับงานในสํานักงาน
เรียนรูการใชงานโปรแกรม MS Word และ Excel เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการนําผลการ
ฝกอบรมสูการพัฒนาความกาวหนา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรใหมีความชํานาญใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ มากขึ้น

ตารางแสดงคาเฉลีย่ ความพึงพอใจของแตละหลักสูตร
ลํา
ดับ

1.

หัวขอ/หลักสูตร

อบรมใหแก

สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดวย
Google Application
2. SEO DIY เทคนิคการจัดการเว็บใหติด
อันดับ
3. การสรางและนําเสนอ Digital textbook
บนสื่อออนไลน
4. การสรางเว็บองคกรดวย wordpress
5. เรียนรูการใชงาน MAC OS
6. การสรางและนําเสนอ Digital textbook
บนสื่อออนไลน
7. การสรางเว็บองคกรดวย Wordpress
8. Info Graphic กับการทํางานยุคใหม
9. การสรางและนําเสนอ Digital textbook
บนสื่อออนไลน
10. Word & Excel กับงานในสํานักงาน
11. การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยดวย MS Excel
12. สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดวย
Google Application

วันที่อบรม

เวลา

จํานวน
ผูลงทะเบียน
(คน)

จํานวน
ผูเขาอบรม
(คน)

จํานวน
ผูตอบแบบ
สอบ
ถาม
(คน)

คาเฉลี่
ยความ
พึง
พอใจ
(5)

คาเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
(100%)

4.33

86.6

บุคลากร มก.

19เม.ย.59

09.00-16.00 น.

63

53

53

บุคลากร มก.

21 เม.ย.59

09.00-16.00 น.

66

48

36

4.15

83.0

บุคลากร มก.

21-22 เม.ย.59

09.00-16.00 น.

31

20

15

4.55

91.0

บุคลากร มก.
บุคลากร มก.
บุคลากร มก.

26-27 เม.ย.59
3 พ.ค.59
16-17 พ.ค.59

09.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-16.00 น.

44
22
22

33
22
17

27
17
13

4.37
4.13
4.42

87.4
82.6
88.4

บุคลากร มก.
บุคลากร มก.
บุคลากร มก.

23-24 พ.ค.59
26 พ.ค.59
1-2 มิ.ย.59

09.00-16.00 น.
09.0-16.00 น.
09.00-16.00 น.

37
42
25

27
34
19

15
27
17

4.69
4.34
4.44

92.8
86.8
88.8

บุคลากร มก.
บุคลากร มก.
บุคลากร มก.

7-8 มิ.ย.59
13-14 มิ.ย.59
16 มิ.ย.59

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.0-16.00 น.

70
59
52

55
46
45

39
38
43

4.34
4.11
4.31

86.8
82.2
86.2

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

คณะกรรมการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาดาน ICT ของมหาวิทยาลัย ที่มีกรอบและสาระสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานดาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน ICT ของชาติ (ICT2020) เพื่อใหการดําเนินการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนองคกรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี โปรงใส สามารถใหบริการ

ทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ และยกระดับการแขงขันของประเทศใหพรอมรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมหาวิ ท ยาลั ยได ตระหนั ก ถึ ง การเขามีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
การจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 25602564 ครั้งนี้ เปนการทําตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2557-2560 โดยไดดําเนินการดวยวิธีการดังนี้
1. ศึกษานโยบายของรัฐ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน ICT ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผน ICT ของชาติ รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาสถานภาพปจจุบันของการใช ICT ในมหาวิทยาลัย
2.1 ศึกษาโครงสรางองคกร และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูแทนของหนวยงานตางๆ ในระดับบริหาร CIO (Chief
Information Officers) 2 ครั้ง และตัวแทนผูป ฏิบัติการดานสารสนเทศ 1 ครั้ง ดังนี้

• ประชุม CIO Forum Meeting ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยมี CIO ของหนวยงานตางๆเขา
รวม 21 คน
• ประชุม CIO Forum Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยมี CIO ของหนวยงานตางๆ
เขารวม 29 คน
• จัดประชุมตัวแทนดานผูปฏิบัติการดานสารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยมีตัวแทนฯ
จากหนวยงานตางๆ และจากทุกวิทยาเขตเขารวมประชุม 74 คน

2.3 สัมภาษณผูบริหาร และตัวแทนของแตละงานในกองตางๆในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน
วิทยาเขตทั้ง 3 แหง รวมทัง้ สํานักตางๆที่ปฏิบัติภารกิจหลัก ดังนี้

•
•
•
•

บางเขน 21 หนวยงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 8 หนวยงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 หนวยงาน
วิทยาเขตศรีราชา 3 หนวยงาน
2.4 สํารวจความตองการและปญหาจาก คณะ สํานัก สถาบันและศูนยตางๆ โดยไดรบั ขอมูลกลับ

ดังนี้
•
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.

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) ตามกรอบ
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอมูลตางๆ ที่ไดดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะห
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานสารสนเทศ ของ มก. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 และ
ทําประชาพิจารณ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 25602564) เพื่อรับฟงขอคิดเห็น จากคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการและ
ปรับแกไข (ราง) แผนแมบทฯ ตามความเห็นและขอเสนอแนะจาก ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานสารสนเทศ ของ มก.
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานสารสนเทศ ของ มก. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
เพื่อ พิจารณา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 25602564)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพจิ ารณาใหเห็นชอบ (ราง) แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559
โดยนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 และปจจุบันอยูร ะหวาการนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความเห็นชอบ

Digital KU Day: Next Step Towards a Digital University
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย รศ.ดร.
บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก.และผูบริหารมก. รวมกันเปดงาน Digital KU Day: Next Step
Towards a Digital University ประกาศตัวเปนมหาวิทยาลัยดิจิตอลอยางเปนทางการ เปนความรวมมือกับ
สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมเปนผูนําแหงโลกดิจิตอลดวยโครงสรางพื้นฐาน
ดานไอที (Super Infra) ข อ มู ล เพื่ อ การบริ หารมหาวิท ยาลัยและคลังขอ มูลขนาดใหญ (Super Data) และ
นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆที่ตอบสนองคนรุนใหมในยุคเศรษฐกิจและสัง คมดิจิตอล (Super
Service) เพื่อเชื่อมโยงทุกอยางเขาดวยกัน ทั้งผูคน ขาวสาร การบริการและสังคม ใหมีการสื่อสาร และเขาใจ
กันมากขึ้น

ขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ
ขยายชองทางการใหบริก ารเครือ ขายภายในประเทศ และระหวางประเทศ จากสํานักงานบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 3 กิกกะบิตตอวินาที เปน 5 กิกกะบิตตอวินาที
และมีการปรับปรุงการเชื่อมตอเครือขายระหวางวิทยาเขต 3 วิทยาเขต (กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร) จาก 1 กิกกะบิตตอวินาที เปน 2 กิกกะบิตตอวินาที

ภาพแสดงโครงสรางการเชื่อมตอจากมหาลัยไปสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

โครงการอบรมการใชงาน Google Apps for Education : Working in the cloud and
Study in the cloud
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ร ว มกั บ Google จั ด โครงการ Google Apps for Education เพื่ อ
สนับสนุนให นิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถนําเครื่องมือไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได โดยไมมีคาใชจาย
โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร จัดกิจกรรมภายใตโครงการ Google for Education ในชื่อ KU goes
Google ... Together, Faster, Smarter เพื่อใหนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับความรู
และรับทราบขอมูลขาวสาร อาทิ การฝกอบรมการใชงานสําหรับกลุม ตนแบบ (Early Adopter) และกลุม
Core Team กิจกรรมโชวเคส (Show Case) และพิธีเปดการใชงานอยางเปนทางการพรอมกันทุกวิทยาเขต
ทั้ ง นี้ ได ดํ า เนิ น การจดทะเบีย นโดเมนใหมภ ายใต ชื่ อ “ku.th” เพื่ อ ใหบ ริก ารสําหรับ Google Apps for
Education โดยจะปรับเปลี่ยนระบบ E-Mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหม

โครงการจัดการความรู สําหรับผูประสานงานเครือขาย ครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบบริหารจัดการผูใช
IDENITTY MANAGEMENT - IDM
ระบบบริหารจัดการผูใช IDENITTY MANAGEMENT – IDM เปนระบบที่ใชสําหรับบริหารจัดการ
ผูใชของระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ โดยการยืนยันตัวตนผานผูใช (User Name) และรหัสผาน
(Password) พรอมทั้งระบุขอมูลเบื้องตนของผูใช วาผูใชแตละคนคือใคร มีบทบาทอะไรในองคกร เพื่อควบคุม
การเขาถึงขอมูลรักษาความปลอดภัยของขอมูลองคกร รักษาความเปนสวนตัวของผูใช และสามารถตรวจสอบ
ได
สํานัก บริ การคอมพิ วเตอร ผู รั บ ผิ ดชอบการดําเนินงาน จึงไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
บุคลากรของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขต เพื่อเรียนรูการปรับปรุงระบบล็อกอินของ
ระบบสารสนเทศเดิมใหสามารถใชงานกับระบบสารสนเทศใหมไดในแตละระบบ

ระบบจัดเก็บและแชรขอมูลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Cloud Storage)
ปจจุบันเทคโนโลยี Cloud เปนที่นิยมใชในหนวยงานหรือองคกรตางๆ เนื่องจากผูใชสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงายและรวดเร็วจากทุกที่ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองผานระบบเครือขาย และมีการ
แบงปนทรัพยากรรวมกัน มากขึ้น
สํานักบริการคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการวางโครงสรางพื้นฐานและใหบริการดานระบบสารสนเทศ
ระบบคอมพิวเตอรและเครือ ขาย ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริการ KU Cloud Storage เขามาใชงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการเก็บแฟมขอมูลของผูใชงาน และขอมูลเอกสารการทํางานบนระบบ Cloud ของ
เครือขายนนทรีผานระบบออนไลน โดยสามารถเขาถึงไฟลไดจากทุกที่ ทุกเวลา เพื่ออํานวยความสะดวก ลด
การใชกระดาษ และเพิ่มทางเลือกใหกับบุคลากร รวมทั้งระบบมีความปลอดภัยสามารถปองกันแฟมขอมูลสูญ
หาย สํานักบริการคอมพิวเตอรจึงกําหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู โครงการสงเสริมการใชงาน KU Cloud
Storage

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบ NisitKU
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคชั่น NisitKU เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสามารถเขาถึงขอมูลทางการศึกษาของตนเอง อาทิ ผลการเรียน
สิทธิ์และกําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน และสามารถตรวจสอบขอมูล
การชําระเงินผานธนาคารได บนอุปกรณสมารทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ระบบ InsideKU
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคชั่น InsideKU เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป ใหสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ เสนทางเดินรถประจําทางของมหาวิทยาลัย แผนทีอ่ าคาร หนวยงาน และคณะตาง ๆ
บริการหมายเลขฉุกเฉิน พิกัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค (เอทีเอ็ม ธนาคาร รานคาสะดวกซือ้ )
และขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย บนอุปกรณสมารทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ระบบ งานเกษตรแฟร
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหมชื่อ “งานเกษตรแฟร”
เปนแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android ที่ไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับงานเกษตร
แฟร มก. ประจําป 2559 สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานดังนี้ แผนผังบริเวณงาน จุดใหบริการปฐม
พยาบาล รวมถึงตําแหนงของรานคาในหมวดตางๆ ซึ่งสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดจาก Play Store

เว็บเพจ KU App Store
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาเว็บเพจ KU App Store เพื่อใหบริการแก
นิสิต อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บเพจเปนแหลงรวบรวมโมบายแอพลิเคชั่นตางๆ ที่
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาขึ้น เพือ่ อํานวยความสะดวกแกผูใชงานของมหาวิทยาลัยผานอุปกรณ
สมารทโฟน อาทิ โมบายแอพพลิเคชั่น InsideKU และ NisitKU เปนตน

ระบบบริหารจัดการโอที
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการโอทีขึ้นใชงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ ดูแล และบริหารจัดการการทํางานลวงเวลาของบุคลากรสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ซึง่ การทํางานของระบบประกอบดวย การขออนุมัติโครงการและรายชื่อผูปฏิบัตงิ าน การคํานวณ
เงินคาตอบแทน การลงเวลาปฏิบัติงานชวงโอที โดยสแกนลายนิ้วมือ และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online)
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3
online) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนสิ ิตวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน ที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยมีเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ เปนผูตรวจสอบและยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว

ระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยระบบสามารถรับลงทะเบียนเขา
รวมงานโดยการอานบารโคด เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ และลดระยะเวลา ในการ
รับลงทะเบียนเขารวมงานพิธีได

ระบบการนําเขาขอมูลนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาเว็บเพจเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศนิสิต
เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาทีส่ ํานักทะเบียนและประมวลผล ในการนําขอมูลนิสิตที่ถูกคัดชื่อออกเขาสู
ระบบลงทะเบียนเรียน เพือ่ ล็อกไมใหนสิ ิตลงทะเบียนได

ระบบการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาเว็บเพจเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศนิสิต
สําหรับเจาหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาทีส่ ํานักทะเบียนและประมวลผล ในการนําขอมูลนิสิตที่
ไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาหมวดตาง ๆ เขาสูระบบลงทะเบียนเรียน เพื่อตรวจสอบ และคืนเงิน
ใหนิสิตไดถูกตองรวดเร็ว

ระบบบริหารการชําระเงินคาเลาเรียนของโรงเรียนสาธิต มก.กพส.
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารการชําระเงินคาเลาเรียนของ
โรงเรียนสาธิต มก.กพส. นานาชาติ และพหุภาษา ระบบถูกออกแบบใหรองรับการใชงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ต และสมารทโฟน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปกครองของนักเรียน และ
เจาหนาที่โรงเรียนสาธิต มก.กพส. ทั้ง 3 สวนงาน โดยผูป กครองสามารถชําระเงินคาเลาเรียนผานธนาคารที่
กําหนดไดทุกสาขา อีกทั้งสามารถดาวนโหลดตนฉบับใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไปประกอบการเบิกจายจาก
หนวยงานตนสังกัดได

ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online)
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3
online) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนิสิตวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน ที่ประสงคจะเปลีย่ นแปลงรายวิชา
ให ส ามารถดํ า เนิ น การได ด ว ยตนเอง โดยมี เ จ า หน า ที่ สํา นั ก ทะเบี ย นฯ เป น ผู ต รวจสอบและยื น ยั นการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว

ระบบคําขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได (e-Revenue)
ฝายระบบสารสนเทศ ไดพัฒ นาปรับปรุงระบบคําขอและจัดสรรเงินงบประมาณขึ้นใหม ตามนโยบาย
ระเบียบ และกระบวนการใหม ใหสามารถบันทึกขอมูลไดละเอียดถึงระดับคณะ เพื่อสนับสนุนการทํางานของ
มหาวิทยาลัย ภายหลังการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศ MIS KU
ฝายระบบสารสนเทศ ไดปรับปรุงระบบสารสนเทศรายงานขอมูลสถิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงหนาจอการนําเสนอรูปแบบกราฟใหมสี ีสันสดใส เพิม่ มุมมอง และความ
หลากหลายของกราฟ พรอมทั้งปรับรูปแบบการเรียกใชงานใหเขาถึงไดงายขึ้น และเปนมิตรกับผูใช โดยยังคง
รักษาคุณสมบัติเดิมไว คือรองรับการใชงานไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ต และสมารทโฟน

ระบบสารสนเทศรายงานขอมูลสถิติ รายงานขอมูลสถิติของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิ ขอมูล
นิสิต หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ และงานวิจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
แสดงผลในลักษณะของกราฟหลากหลายรูปแบบ ดังภาพ

2. ระบบงานนิสิต
การปรับปรุงขอมูลนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
สํานัก บริก ารคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒ นาเว็บ เพจเพิ่ม เติม จากเว็บ เพจระบบ
สารสนเทศนิสิตสําหรับ เจาหนาที่ เพื่อ อํานวยความสะดวกแกเ จาหนาที่บัณฑิตวิท ยาลัย ในการกําหนด/
เปลี่ ย นแปลงข อ มู ล อาจารย ที่ ป รึ ก ษาของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ให ส ามารถเชื่ อ มโยงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เขาสูระบบฐานขอมูลกลาง ไดถูกตองรวดเร็ว และเปนปจจุบัน โดยการอัพโหลดไฟลเขา
สูระบบ พรอมทั้งปรับปรุงโปรแกรมจัดการขอมูลนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ใหบันทึกการแกไขสถานภาพนิสิต ชื่อ
และนามสกุลนิสิต เขาสูฐานขอมูลกลาง และฐานขอมูลประวัตินิสิตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยการ
mapping สถานภาพนิสิตใหตรงกัน และสรางฟงกชั่นอัพเดทสถานภาพนิสิตไวในระบบฐานขอมูล ดังภาพ

3. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงขอมูลนิสิต
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูลนิสิตระหวางฐานขอมูลกลางกับฐานขอมูล
วิทยาเขตสกลนคร ผานวิวของระบบการจัดการฐานขอมูล Oracle โดยตั้งเวลาการรับขอมูลทุกสิ้นเดือน และ
พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลนิสิตระหวางฐานขอมูลกลางกับฐานขอมูลวิทยาเขตศรีราชา ผานโปรแกรม Oracle
Gateway เนื่องจากฐานขอมูลของวิทยาเขตศรีราชาเปน MS/SQL โดยใชโครงสรางวิว และตั้งเวลาการรับ
ขอมูลทุกสิ้นเดือนเชนเดียวกับวิทยาเขตสกลนคร
การปรับปรุงรายงานผลการเรียนนิสิต
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเว็บเพจการรายงานผลการเรียนนิสิต
https://grade.ku.ac.th/gstu โดยปรับ ปรุง ภาพ captcha ใหซับ ซอ นขึ้น และเพิ่ม การแสดง GPA พรอ ม
หน ว ยกิ ต ทั้ ง รายภาคการศึ ก ษาและสะสม รวมถึ ง การปรับ ปรุง รายงานแสดงผลการเรียนในเว็บ ระบบ
สารสนเทศนิสิต สําหรับเจาหนาที่ เพิ่มการแสดงรายวิชาของเทอมลาสุดที่มีและไมมีเกรด พรอมทั้งปรับปรุง
ระบบทรานสคริปต ใหสามารถจัดพิมพเปน pdf เพื่อความถูกตอง คงที่ของขอมูล และเก็บเขาแฟมประวัตนิ สิ ติ
สําหรับเรียกพิมพไดสะดวกในอนาคต ดังภาพ

4. ปรับปรุงระบบจัดสรรเงินลงทะเบียนเรียน
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการจัดสรรเงินของนิสิตโครงการ
ภาคพิเศษบนเว็บ ตามความตองการของสํานักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง ทั้งนี้เพื่อชวยใหทั้ง 2
หนวยงานจัดสรรเงินไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ดังภาพ

5. ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน และ
ระบบอาจารยประเมินหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน กําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ใหมีลักษณะเปนเว็บเพจแบบ responsive เพื่อใหผูใชสามารถประเมินการเรียนการสอนบนอุปกรณสมารท
โฟนได และเพิ่มฟงกชั่นในสวนของนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาและรายงานตาง ๆ ดังภาพ

6. ระบบงานบุคลากร
ฝายระบบสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการสรางรหัสบัญชีผูใชเครือขายนนทรี เชื่อมโยงกับ
การขอ E-mail/Account ระบบ IDM ของมหาวิทยาลัย สําหรับกรณีบุคลากรเขาใหม (ชั่วคราว) ที่ไมมีการ
เก็บขอมูลในฐานขอมูลของกองการเจาหนาที่ โดยหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถสรางรหัสบัญชี
ใหบุคลากรเขาใหมของหนวยงานไดเอง ผูมีสิทธิ์ในการสรางรหัสบัญชี ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดแก คณบดี
หัวหนาภาควิชา และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ทั้งนี้ผูมีสิทธิ์สามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นๆ ทําหนาที่แทน
ไดปรับปรุงระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในสวนของพนักงานผูเปลี่ยนสภาพ เนื่องจากเงื่อนไขในการคํานวณเงิน
แตกตางจากพนักงานเงินงบประมาณเดิม พรอมจัดทํารายงานขอมูลและคําสั่งของบประมาณเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ และปรับปรุงระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 4% โดยมีเกณฑการปรับ 2
แบบ คือเกณฑของขาราชการ และเกณฑของ สกอ. แยกเปนสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งทั้ง 2 แบบมี
เกณฑขั้นสูงตางกัน

7. ระบบอื่น ๆ
• ปรับปรุงระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร และระบบล็อคหนาจอหอง KITS เพื่อใหสนับสนุนการทํางาน
บน windows 10
• ปรับปรุงระบบการลาออนไลน ใหรองรับการลา 2 ไดประเภทในวันเดียวกัน

• ปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในสวนของการแสดงผลขอความที่มเี ครื่องหมายคําพูด
พรอมทั้งทบทวนปรับปรุงสิทธิ์ของผูใชงานระบบ
• ปรับปรุงโปรแกรมการหักหนีส้ ินของ ธ.อาคารสงเคราะห และปรับปรุงขอมูลในระบบกองทุน
สวัสดิการกําแพงแสน เนื่องจากการปรับโครงสรางหนวยงาน การโอนยายสังกัดของบุคลากร และการ
เปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ ที่จะตองเชื่อมโยงกับระบบบุคลากร
• จัดทํา diagram แสดงความสัมพันธของระบบงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหขอมูลที่
สํารวจจากการจัดทําแผนแมบทไอซีทีของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรวมศูนย
ขอมูล
แผนการดําเนินงานตามนโยบาย Super Data
แนวทางการดําเนินงานโครงการภายใตนโยบาย Super Data ประกอบดวย 4 โครงการดังนี้
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานขอมูลสถิติสําหรับผูบ ริหาร (MIS)
โดยพิจารณาเลือกใชเครื่องมือดังนี้ ใชระบบ BI ตัวเดิม หรือ จัดหาซอฟตแวรใหม หรือ พัฒนาระบบ
เองระบบ BI เดิมยังคงใชงานได แตการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไมคอยสะดวกเนื่องจากมีขอมูล
จํานวนมากที่ ยัง ไม ถูก ต อ งแนวทางที่ เ ป นไปไดคือ ใชขอ มูล สรุป จากกองแผนงาน และขอ มูล ที่ฝายระบบ
สารสนเทศรวบรวมสงให สกอ.ทุกๆ ป มาเปนขอมูลตั้งตนเพื่อจัดทํารายงานสรุปประกอบการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหาร และควรจัดทําเปนระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม สามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล
และสมารทโฟน ใหจัดตั้งคณะทํางานจากบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยมีกลุมผูใช และกลุมเจาของขอมูลรวมดวย
พรอมทั้งสนับสนุนใหกลุมผูใช (ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ฝาย) หรือผูที่เปนเจาของขอมูลมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและจัดทํารายงาน โดยจัดอบรมใหความรูกับผูใช เพื่อสรางความเขาใจถึงความสําคัญของขอมูล
รายงานสถิติ และระบบ MIS ซึ่งทายที่สุดผูใชจะเปนคนสรางรายงานสถิติเขาสูระบบ MIS อยางตอเนื่อง
2) พัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย
โดยจัดทําโครงการนํารอง เพื่อนําเสนอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาจากปญหาในปจจุบัน พบวา
แตละหนวยงานกําหนดรหัสขอมูลขึ้นใชเอง อีกทั้งขอใหเปลี่ยนแปลงไดยาก ดังนั้น ผศ.ดร.ภุชงค จึงเสนอให
เลือ กระบบงานที่ปรับปรุงขอ มูลไดสะดวก ขึ้นมาจัดทําตนแบบมาตรฐานขอมูลกลาง พรอ มเครื่องมือชวย
บริห ารจัดการ และนําเสนอใหผูบริหารมหาวิท ยาลัยพิจารณาเห็นชอบ หากผูบ ริหารเห็นชอบ ก็สามารถ
ประกาศใชงานได ถาหนวยงานใดตองการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใหม ก็ใหอางอิงตามรหัสมาตรฐานขอมูล
กลางที่ประกาศใชนี้เฟสแรกจะจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางของระบบหลักสูตร และระบบทะเบียนนิสิต โดย
รวบรวมขอมูลนิสิตจากวิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย เขามาเก็บที่ฐานขอมูลกลาง เพื่อเปนขอมูลเริ่มตนที่เปน
ปจจุบัน และนาเชื่อถือใหกับระบบรายงานขอมูลสรุปสําหรับผูบริหารฯ
3) บูรณาการขอมูลระบบสารสนเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนตามนโยบาย Super Data ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสํานักฯ เปนผูพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยหลากหลายระบบ ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน จึงเปนโอกาสในการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศรูปแบบใหม โดย
บูร ณาการขอมูลใหถูกตอ ง เป นปจจุบั น และนาเชื่อถือ จากระบบมาตรฐานขอมูลกลาง เพื่อ อํานวยความ
สะดวก และสรางความตื่นตาตื่นใจใหแกผูใช อาทิ การนําเสนอขอมูลของมหาวิทยาลัย และขอมูลนิสิตใน
รูปแบบใหมบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod
4) พัฒนาระบบสารสนเทศพืน้ ฐานใหหนวยงานภายในใชรวมกัน
สํานักฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงาน ขึ้นใชเองหลากหลาย
ระบบ อาทิ ระบบลงเวลาการมาปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
และระบบการจองใชร ถยนต เปนตน สํ านัก ฯ จึง มีแนวคิดในการปรับ ปรุง ระบบสารสนเทศดัง กลาว ให
หนวยงานอื่น ๆ สามารถใชงานรวมกันได เพื่อประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง
กอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานผูใชดวย
การดําเนินงานตามนโยบาย SuperInfra โครงสรางพื้นฐานทางดานไอที
นโยบายของ SuperInfra ของรองไอที
สรางโครงสรางดานไอทีทมี่ ั่นคงปลอดภัยเชื่อถือไดและขยายตัวได เพื่อรองรับการทําางานของ
Super Data และ Super Infra นําเทคโนโลยใหมๆ เชน Internet of Things, Big Data, Mobile
Infrastructure มาใชงาน Softinfra , HardInfra, PeopleInfra
SuperInfra คือการวางโครงสรางพื้นฐานดานไอที บริหารจัการระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายเพื่อ
สนับสนุนการประยุกตใชงานสําหรับการเรียนการสอน และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรมทีส่ ํานักบริการคอมพิวเตอรอยูร ะหวางดําเนินการและดําเนินการไปแลว ดังนี้
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) แบบรวมศูนย
เพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และบริการใหมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต สํานักบริการคอมพิวเตอร จึงพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยรหัสผานชุดเดียว (Single
Password) สําหรับการเขาใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ KU-Google ดวยรหัสผานชุดเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
จดจํารหัสผานของผูใชงาน

2.
การขยายชองสัญญาณเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ และการขยายชองสัญญาณ
เครือขายการเชื่อมตอระหวางวิทยาเขต
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดขยายชองสัญญาเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ที่เชื่อมตอไปยัง
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหรองรับกับปริมาณการ
ใชงานที่เพิ่มสูงขึ้น และตองการความรวมเร็วในใชงาน รวมถึงเสถียรภาพที่มากขึ้น ดวยการปรับปรุงขยาย
ชองสัญญาณทางออกการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากเดิม 3Gbps เปนความเร็วขนาด 5Gbps และไดขยาย
ชองสัญญาณการเชื่อมตอระบบเครือขายระหวางวิทยาเขตทุกวิทยาเขตผานใยแกวนําแสง ดังนี้
1. วิทยาเขตกําแพงแสน จากเดิม 1Gbps เปนความเร็วขนาด 2Gbps
2. วิยาเขตศรีราชา จากเดิม 1Gbps เปนความเร็วขนาด 2Gbps
3. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากเดิม 1Gbps เปนความเร็วขนาด 2Gbps
4. โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรบุรี จากเดิม 12Mbps เปนความเร็วขนาด 1Gbps
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การเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือขายไรสาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปดใหบริการเครือขายไรสายอยางเปนทางการ ใหกบั นิสิตและบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยในชื่อโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหกบั นิสิตและบุคคลากรไดใชคอมพิวเตอร
กับระบบเครือขายมากขึ้น โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรไดดําเนินการขยายจุดบริการเครือขายไรสานให
ผูใชบริการสารใชงานเครือขายไรสายในวิทยาเขตบางเขนวา 1,413 จุด โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและ
สถานที่

และตามทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดลงนามความรวมมือกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) AIS ในการใหบริการ AIS-WIFI และ KUWiN WIFI บนอุปกรณของเครือขายของ AIS ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น ซึง่ ไดติดตั้งจุดใหบริการทั้งหมดประมาณ 2,000 จุด เพื่ออํานวนความสะดวก
ในการเขาใชงานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศสําหรับนิสิต อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยรวมจุดใหบริการเครือขายไรสาย KUWiN ทั้งหมดมากวา 3,413 จุด
4.
การใหบริการระบบ KU Cloud Storage
ระบบบริการ KU Cloud Storage ใหพื้นทีส่ ําหรับนิสิต บุคลากร มก. สามารถ Upload และ Share file
ขนาดใหญ เชน วิดีโอการเรียน สื่อการสอน เปนตน ผานทาง Notebook Pc Tablet Smartphone ที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต max upload 500GB โดยใหพื้นทีส่ ําหรับสวนบุคคลละ 10 GB และพื้นที่สําหรับ
หนวยงานละ 50 GB
บริการระบบ KU Cloud Storage เปนเครื่องมือทีท่ ําใหผูใชงานสามารถเรียกใชไฟลงานตาง ๆ ได ทุกที่ ทุก
เวลา โดยใช Notebook Pc Tablet Smartphone เชื่อมตออินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไฟลงานไดอยาง
งายดาย และยังสามารถแบงปนไฟลงานตาง ๆ ใหกับเพื่อนรวมงานได
ขอเดนของระบบ
1. เปน private cloud storage สรางขึ้นโดยใช open source ชื่อ ownCloud
2. สามารถเก็บสํารองขอมูลออนไลน โดยไมตองหวงเรื่องขอมูลสูญหาย
3. สามารถเขาถึง หรือ เชื่อมโยงขอมูลถึงกันทุกที่ ทุกเวลา ผานทาง Web Browser, Desktop, Pc,
Smartphone, Tablet เปนตน
4. สามารถแบงปนขอมูลภายในองคกรอยางงายดาย ทั้ง โฟลเดอร, รูปภาพ, ไฟลเอกสาร โดยพิมพชื่อ
ภาษาไทยของบุคคลในองคกรที่เราตองการแชร พรอมทัง้ กําหนดสิทธิ์การเขาถึง และระยะเวลาใน
การแบงปนได
5. สามารถกูคืน และเรียกใชงานเอกสารรุนกอนหนาได โดยระยะเวลาการกูคืนนานถึง 30 วัน

5.
ศูนยขอมูล (Data Center)
KU Data Center ศูนยขอมูลเซิรฟเวอรหลักของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน TIA-942 พรอมดวยพื้นที่
ใหบริการฝากอุปกรณคอมพิวเตอร (Co-location) แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ สนับสนุนงาน
ดานการเรียน การสอน และการวิจัย โดยภายในหองประกอบดวยระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสํารอง
ขอมูล ระบบสํารองไฟฟาและปองกันเพลิงไหม และระบบตรวจสอบ รายงานผลแกเจาหนาที่ตลอด 24
ชั่วโมง

6. โครงการนํารอง Computation Super Infra Newton Cluster
การนําเทคโนโลยี HPC-Infra มาใช ซึ่งเปนคลังขอมูลขนาดใหญสําหรับอาจารย และนักวิจัยของมหาวิททยา
ลัย ใชดําเนินงานเกี่ยวกับการประมวลผล และจัดการขอมูลจํานวนมาก รวมถึงอํานวยความสะดวกใหผูดูแล
ระบบตรวจสอบสถานการณดําเนินงานได (newton.ku.ac.th) เปนเครือขายความรวมมือจากสํานักบริการ
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร

ภาคผนวก

(1) จํานวนบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559
สํานักบริการคอมพิวเตอร มีจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากรตามคุณวุฒิ ตําแหนงทาง
วิชาการ ประจําป 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 74 คน จําแนกไดดังนี้

กลุมบุคลากร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
พนักงานเงินรายได
ลูกจางโครงการ
รวม

สายสนับสนุน
คุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ
<ตรี ป. ป. ป. รวม ไมมี ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ ปฏิบัติ ชํานาญ ชํานาญ ผูบริหาร
การ
ตรี โท เอก
งาน งาน งาน การ การ
พิเศษ
พิเศษ

รวม

0
1

0 4
13 11

0
0

4
25

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
6

3
17

0
1

4
25

0
1
6
0
8

12
0
19
0
44

0
0
0
0
0

18
1
26
0
74

0
1
26
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
0
0
0
13

12
0
0
0
32

0
0
0
0
1

18
1
26
0
74

6
0
1
0
22

(2) ผลการดําเนินการดานงบประมาณและการเงิน
ในปงบประมาณ 2559 สํานักฯ ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 112,986,142.59 บาท แบง
ตามแหลงเงิน 3 แหลง ไดแก งบแผนดินจํานวน 32,943,000 บาท งบเงินรายไดสํานักฯ 50,158,456.63 บาท
และงบเงินรายไดสวนกลาง มก. 29,884,685.96 บาท

และไดจําแนกตามหมวดรายจายจริงทั้งสิ้น 87,365,277.23 บาท แบงตามแหลงเงิน 3 แหลง ไดแก
งบแผนดินจํานวน 35,649,571.22 บาท งบเงินรายไดสํานัก ฯ 37,474,422.69 บาท และงบเงินรายได
สวนกลาง มก. 14,241,283.32 บาท

(3) คาสาธารณูปโภค ประจําปงบประมาณ 2559

(4) รายการครุภัณฑจัดหา ประจําปงบประมาณ 2559
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

จํานวนเงิน
(บาท)

งบประมาณ

-

36,000

เงินรายได
สวนกลาง มก.

1 เครื่อง

10,000

เงินรายได

1.

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสวนกลาง

2.

เครื่องพิมพ printer

3.

กันสาดผาใบ

8 ชุด

270,000

เงินรายได

4.

มานมวนปรับแสง

20 ชุด

100,000

เงินรายได

5.

ปรับปรุงพื้นที่ดานหลังอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร

-

1,100,000

เงินรายได

6.

คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

-

159,533.33

เงินรายได

7.

ระบบประเมินความพึงพอใจพรอมอุปกรณ
และอุปกรณบันทึกเสียงโทรศัพท

1 ระบบ

40,000
60,000

เงินรายได

8.

อุปกรณอานบัตรประชาชน

10 ชุด

10,000

เงินรายได

9.

เครื่องพิมพใบเสร็จ

8 ชุด

44,000

เงินรายได

10.

เครื่องแท็บเล็ต

1 ชุด

7,500

เงินรายได

11.

คอมพิวเตอรแมขายสําหรับงาน Internet Access Control

1 ระบบ

547,000

เงินรายได
สวนกลาง มก.

12.

คาเชาอุปกรณ Wireless

1 ระบบ

210,000

เงินรายได
สวนกลาง มก.

13.

คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา

-

398,000

เงินรายได
สวนกลาง มก.

(5) แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
สําหรับในปงบประมาณ 2559 สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรม
ทั้งหมด 8 แผนงาน จํานวน 36 โครงการ ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงาน และสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
แผนงานที่ 1 : แผนปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดจางบํารุงรักษาหอง Data Center
- โครงการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)
- โครงการบํารุงรักษาหมายเลข IPv4, IPv6
- โครงการจัดจางบํารุงรักษาเครือขายนนทรี
- โครงการจดทะเบียนโดเมนเนม ku.th
- โครงการจัดหาเครือ่ งมือเฝาระวังและวิเคราะหปญหาของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
- โครงการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพสัญญาณเครือขายไรสาย
แผนงานที่ 2 : แผนพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
- โครงการเพิม่ ความสามารถของระบบ Disaster Recovery

-

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเครือขายแกนหลัก (Firewall)
โครงการศึกษาและทดสอบระบบควบคุม ตรวจสอบ ปองกันการบุกรุกเครือขาย (IPS/IDS)
โครงการจัดหาระบบ Secure Mail Gateway
โครงการจัดหาซอฟตแวรตรวจสอบและปองกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร
กํารจัดจางบํารุงรักษาระบบโทรศัพทสํานักบริการคอมพิวเตอร
กิจกรรมกํารจัดจางบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล Oracle
โครงการระบบออก Guest account ผานเครื่องอานบัตรประชาชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) แบบรวมศูนย
ระยะที่ 2
โครงการขยายพื้นที่ Harddisk เพื่อการเก็บขอมูลแบบ Cloud Storage
โครงการปรับปรุงการใหบริการระบบถายทอดสด
โครงการจัดหาซอฟตแวร windows ชุด
โครงการพัฒนาระบบการใหบริการแบบครบวงจร
โครงการปรับปรุงพัฒนางานใหบริการนิสิตดานสารสนเทศ
โครงการปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล

แผนงานที่ 3 : แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการออกแบบระบบมาตรฐานขอมูลกลาง
- โครงการจัดหาเครือ่ งมือมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนงานที่ 4 : แผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

- โครงการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 5 : แผนบริหารและจัดการความรู
- โครงการจัดการความรู
แผนงานที่ 6 : แผนบริหารและจัดการความเสี่ยง
- โครงการบริหารความเสี่ยง
- โครงการประกันคุณภาพ
แผนงานที่ 7 : แผนบริการวิชาการ
- โครงการพัฒนาวิชาการ
- โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
แผนงานที่ 8 : แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต บุคลากรและชุมชน
- โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป 2559
- โครงการระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน
- โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อถายทอดความรูดาน ICT
- โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพือ่ สงเสริมการเรียนรู

(6) สถิติการเขาใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร KITS

เดือน

จํานวน
วัน ที่เปด
ใหบริการ

จํานวน
ผูใชบริการ
ในเวลา

จํานวน
ผูใชบริการ
นอกเวลา

รวมจํานวน
ช.ม. จอภาพ
ทั้งหมด

คัดจํานวนคน
ซ้ําออก
(คัดคนทีม่ าซ้ํา
นับเปน 1 คน)

จํานวนคนมาใช จํานวน
บริการกอน
เครื่องที่
ใหบริการ
เวลาเปด
ใหบริการ

ม.ค.
59

22

7,347

2,503

9,850

1,731

10

196

ก.พ.
59

18

12,037

3,972

16,009

2,161

20

196

มี.ค.
59

21

15,757

6,081

21,838

2,534

34

194

เม.ย.
59

21

17,211

6,203

23,414

2,821

66

194

พ.ค.
59

20

11,671

4,856

16,527

2,202

41

194

มิ.ย.
59

26

6,518

2,818

9,336

824

58

194

ก.ค.
59

20

5,678

2,374

8,052

780

43

194

25

15,488

4,720

20,208

2,686

60

194

25

15,519

5,820

21,339

2,710

26

194

20

10,983

3,527

14,510

2,141

16

194

26

23,979

8,237

32,216

3,296

54

194

20

9,170

3,763

12,933

1,639

28

194

ส.ค.
59
ก.ย.
59
ต.ค.
59
พ.ย.
59
ธ.ค.
59

หมายเหตุ

ปด
ใหบริการ
เกษตรแฟร
29- 31
ม.ค. 59
ปด
ใหบริการ
วันสําคัญ
(1-7, 22)
เปลี่ยน
เครื่องใหม
และมีเครื่อง
Mac 22
เครื่อง
มีนิสิตมาใช
บริการเปน
จํานวนมาก
ใหนิสิตมา
ใชบริการ
อานหนังสือ
โดยไมจอง
เครื่อง
ตนเดือนปด
เทอมเริ่ม
เปดภาคฤดู
รอน 13
มิ.ย. 59
23-25 ก.ค.
59 สอบ
ภาคฤดูรอน
ปดเทอม 8
ส.ค. 59

