


รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 

กลุมบริการเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย 

สํานักบริการคอมพิวเตอรบริการเครือขายคอมพิวเตอรแบบมีสายและไรสาย ใหแกหนวยงานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย และใหบริการเครือขายไรสายแก นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถึงใหบริการ

ระบบคอมพิวเตอรแมขายสําหรับการใชงานของนิสิต บุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

 

 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 

วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรสกลนคร เพื่อรองรับกับจํานวนผูใชงานที่เพิ่มมากข้ึน ให

เพียงพอตอความตองการใชงาน และยังไดปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบเครือขาย (Firewall) จากเดิม 4 เครื่อง เปน 8 เครือ่ง 

 



การใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร เปนการใหบริการ 24 ช่ัวโมง ซึ่งสํานักฯกําหนดเปาหมายการ

ใหบริการใหมีเวลาที่สามารถบริการไดไมนอยกวารอยละ 99.95 ในปงบประมาณ 2559 สามารถใหบริการได

มากกวาเปาหมายที่กําหนด  

 

 
 

   การใหบริการเครือขายไรสาย ปจจุบันมีจุดใหบริการเครือขายไรสายมากกวา 1,413 จุด และมีความ

รวมมือกับบริษัท AIS เพื่อเพิ่มจุดใหบริการเครือขายไรสายอีกจํานวน 1,551 จุด รวมจุดใหบริการเครือขายไร

สายทั้งสิ้น ณ วิทยาเขตบางเขน 2,964 จุด  

 

 

   สํานักฯ ไดบํารุงรกัษาเครือขายและระบบคอมพิวเตอรแมขาย และจัดเก็บคอนฟกอุปกรณ เพื่อให

พรอมในการกูคืน ทําใหสามารถใหบริการเครือขายและระบบคอมพวิเตอรแมขายไดอยางตอเน่ือง  โดยกําหนด

เปาหมายใหมีเวลาที่สามารถใหบริการระบบคอมพิวเตอรแมขายหลักที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยไดไมนอยกวารอยละ 99.50 ซึ่งมีผลการดําเนินการสูงกวาเปาหมาย  

99.955
99.96

99.965
99.97

99.975
99.98

99.985
99.99

99.995
100

กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมษ พค มิย กค
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ปีงบประมาณ 2559

ค่าเป้าหมาย 99.95%
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   สํานักฯ ไดติดต้ังระบบสํารองและกูคืนภัยพิบติั (Backup and Disaster Recovery) ต้ังแตป พ.ศ. 
2548 และมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง  

   สํานักฯ ไดดําเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของการใหบริการโดเมนเนม (DNS: Domain 

Name System) ใหเปน DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) เพื่อปองกันจากการ

โจมตีดวยเทคนิคตาง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยการใชงานระบบเครือขาย  

 

 
 

    สํานักฯ ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) เพื่อตอบสนอง

ตอนโยบายของมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และรองรับบริการใหมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

นอกจากน้ียังไดพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยรหัสผานชุดเดียว (Single Password) สําหรับการเขาใชงาน

ระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ KU-

Google, KU-Office365 ดวยรหัสผานชุดเดียวกัน เปนการอํานวยความสะดวกในการจดจํารหัสผานของ

ผูใชงาน   
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รอ้ยละของเวลาทีส่ามารถใหบ้รกิารระบบคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยหลัก
ปีงบประมาณ 2559

ค่าเปา้หมาย 99.50% 



การเพิ่มความสามารถของระบบ Disaster Recovery สํานักฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบสํารองขอมูล
ชุดที่ 3 จัดเก็บไวที่วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีความถ่ีการจัดเก็บขอมูลทุกเดือน และสามารถกูคืนไดขอมูลได
สูงสุด 12 เดือน  

             

 

การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

 21สํานักบริการคอมพิวเตอรเปนอาคารสูง 10 ช้ัน ตองดําเนินการตามที่รัฐบาลมีนโยบายและรณรงคใน

การปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง  จึงไดจัดทําแผนปองกันและฝกซอมอพยพหนีไฟ ภายในอาคารของ

สํานักบริการคอมพิวเตอร เมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559  โดยทีม

วิทยากรที่มีประสบการณจากสมาคมการดับเพลงิและชวยชีวิต FARA มาแนะนําเกี่ยวกับแผน และข้ันตอนเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉินการสมมุติเหตุการณ  

  

ขีดความสามารถของบุคลากร 
 สํานักฯ มีคณะกรรมการจัดทํากรอบสมรรถนะ (Competency) และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของสํานักบริการคอมพิวเตอร ทําหนาที่ศึกษา วิเคราะห และจัดทํากรอบสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคลตามภารกิจ การกําหนดเสนทางความกาวหนาตามสายงานของบุคลากรในสังกัดสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ผลการดําเนินการไดแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสิ้นจํานวน 29 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น
รวมทุกหลักสูตร 444 คน  
   
 



 สํานักฯ สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรูและทักษะใหตรงกับสมรรถนะกลุมงาน โดยจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจํากลุมงาน และไดสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาในสายงาน โดยจัด
กิจกรรมใหความรูเรื่อง การเขาสูตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ  ปจจุบันสํานักฯมี
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จะเขาไดตําแหนงตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ ดังน้ี  

 บุคลากรที่ถึงเกณฑขอตําแหนงชํานาญการจํานวน 12 คน ไดชํานาญการแลวจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 25.00 

 บุคลากรที่ถึงเกณฑขอตําแหนงชํานาญการพิเศษจํานวน 12 คน อยูระหวางการขอชํานาญพเิศษ
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 

 บุคลากรที่ถึงเกณฑขอตําแหนงเช่ียวชาญจํานวน 21 คน ยังไมผูย่ืนขอเช่ียวชาญ 
 

บรรยากาศการทํางาน 

สํานักฯ  ตระหนักถึงการสรางความสุขในการทํางาน จึงจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหบุคลากรให
ไดรับความสะดวกสบายดานกายภาพและมีเครื่องมือปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  และรักษาความปลอดภัยแก
บุคลากรและทรัพยสินของทางราชการ โดยการกําหนดมาตรการปองกัน  เชน การติดต้ังกลองวงจรปด การ
ซักซอมเมื่อเกิดเพลิงไหม  การจัดจางบริษัทรักษาความปลอดภัย เปนตน  
 

   
หองทํางาน หองประชุม หองอาหาร 

   

การรักษาความปลอดภัย สถานท่ีจอดรถยนต  สถานท่ีจอดจักรยานยนต 
 
ความผูกพันของบุคลากร 

 สํานักฯ ไดศึกษาความเห็นโดยรวมของบุคลากรสํานักฯ วามคีวามรูสึกเปนสวนหน่ึงของสํานักฯ มี
ทัศนคติ คานิยม สอดคลองกบับุคคลอื่นในสํานักฯ และพรอมที่จะทุมเทกําลังกายกําลงัใจทีจ่ะปฏิบัติงาน
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย แยกตามองคประกอบ 3 ดาน โดยไดผลการศึกษา ดังน้ี  

 ดานความเช่ือมั่นในการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ    
สํานักฯ ตองใหบุคลากรเช่ือมั่นวานโยบายและการบริหารงานขององคการมีความเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน และทําใหคานิยมของบุคลากรมีความสอดคลองกับคานิยมของสํานักฯ รวมทั้งทําให
บุคลากรเช่ือมั่นวาองคการน้ีทําใหมีชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 
 



 ดานความเต็มใจที่จะทุมเทและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน   
สํานักฯ ตองมีนโยบายแนวทางและวิธีการ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งการ

สื่อสารและทําความเขาใจใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักฯ ได 
 ดานความตองการที่จะคงอยูในสมาชิกขององคการตอไป     

สํานักฯ ตองใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมตางๆของสํานักฯ โดยเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมให
บุคลากรมกีารสรางจิตสาธารณะและการมีสวนรวมในสํานักฯ 

 
 จากผลการศึกษาผูกพันของบุคลากร  สํานักฯ ไดจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร มีดังน้ี 

 สนับสนุนเงินเปนรางวัลสําหรบับุคลากรดานการปรับปรงุงานและบุคคลดีเดน จํานวน 60,000  
บาท 

 จัดเงินสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ปละ 80,000 
บาท 

 จัดใหมีการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล มก. สําหรับพนังงานมหาวิทยาลัยเงินรายได คนละ 
2,000 บาทตอป 

 สนับสนุนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคลากรและบิดามารดา ปละ 100,000 บาท 
 จัดใหมีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุมใหแกผูบริหารและบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร 

 
กฎหมาย ขอบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
 การกํากับดูแลดานการบริหารงานทั่วไป สํานักฯ มีการดําเนินงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการ เชน ระเบียบดานการบริหารงานดานบุคคล การ เงินบัญชีและพัสดุ  ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการระดมความเห็นในการ
ทบทวน และกําหนดระเบียบที่ใชงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 อีกทั้งในปจจุบันมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการติดตอสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังน้ันการกํากับดูแลและติดตามของสํานักบริการคอมพิวเตอร จึงตองมีการควบคุมใหเกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสําคัญๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมีความกาวหนา นาเช่ือถือสอดคลองกับ
มาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ ซึ่งมีผลของการกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
และการรับรองมาตรฐาน  

 

กฎหมาย ขอบังคับและการรบัรองมาตรฐาน ผลการกํากบัดูแล คําช้ีแจง 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550  

ไมพบการกระทําผิด - 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่อง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร
ของผูใหบรกิารพ.ศ. 2550 

มีการจัดเกบ็ขอมลูจราจร
ทางคอมพิวเตอรตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

- 

หลักเกณฑการใหบรกิาร IPV 6 ดําเนินการไดตามแผนงาน
บรรลเุปาหมายที่กําหนด 

ไดรับรางวัลThailand 
IPv6 Ready Award 

หลักเกณฑการจัดอันดับเว็บไซต ดําเนินการไดตามหลักเกณฑ ไดรับการจัดอันดับ 
 
 
 



จริยธรรม 

 เน่ืองจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนแหลงขอมูลขาวสารที่มีขนาดใหญเช่ือมโยงจากทั่วโลกซึ่ง
ยากตอการควบคุม   ดังน้ันสํานักบริการคอมพิวเตอรจึงมีนโยบายปองกันความปลอดภัยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อดําเนินการกํากับดูแล ตรวจสอบการกระทํา ที่จะสงผลตอพฤติกรรมจริยธรรมของผูใชระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตโดยกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอร การตรวจสอบการใชระบบคอมพิวเตอร
เพื่อมิใหกระทําความผิด  การกําหนดนโยบาย จรรยาบรรณ มิใหการใชงานเปนไปในเสียหาย การใชขอมูลโดย
มิชอบ  การตกแตงขอมูลที่เปนภาพสวนบุคคล   การเผยแพรขอมูลแสดงความคิดเห็นในการทําลายลางบุคคล  
การตอสูทางการเมือง   การศาสนา  การเลนการพนัน  การนําเสนอภาพและขอมูลที่แสดงถึงความรุนแรงหรอื
การแสดงออกทางเพศในลักษณะตาง ๆ  ที่ขัดตอหลักจริยธรรมของสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ในปงบประมาณ 2559 สํานักบริการคอมพิวเตอรไมพบขอรองเรียนทางดานจริยธรรมจากผูมสีวนได
สวนเสีย ในเหตุการณที่กอใหเกิดการเสื่อมเสียเปนการกระทาํของผูใชงาน 

 

การบริการวิชาการดานการเรียนการสอน 
 
โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําป 2559  
 

หลักสูตร สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดวย Google Application 
การเรียนรูเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานจัดเอกสารและประสานงาน การสราง

สเปรตชีต การควบคุมเอกสารเผยแพรเปนหนาเว็บ เผยแพรเอกสารออนไลน การทํางานรวมกันแบบเรียลไทม 
การบริหารจัดการปฏิทินนัดหมาย เพื่อใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และสามารถใชระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
 

 
 

 
 
 



หลักสูตร SEO DIY เทคนิคการจัดการเว็บใหติดอันดับ 
 
ในปจจุบันการประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทกับการรับรูขาวสารของคนเปน

อยางมาก การสรางเว็บไซทเปนอีกหน่ึงชองทางที่จะทําใหคนไดรับรู ถึงขาวสารที่ตองการเผยแพร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลหลากหลายเชน ขอมูลทางดานการศึกษา ขอมูลหลักสตูร 

ขอมูลสารสนเทศนิสิต สารสนเทศบุคลากร  ขอมูลประชาสัมพันธของหนวยงานภายใน ขอมูลการรับสมัครงาน 

ขอมูลวิจัย ขอมูลทางวิชาการที่ตองการเผยแพร การเผยแพรขอมูลจะเปนที่นาสนใจหรือไม อยูที่รูปแบบ 

วิธีการ การออกแบบ และเน้ือหาของขอมูลเอง ซึ่งตองอาศัยเทคนิค การเรียนรู ประสบการณ ที่สั่งสมมา 

เพื่อใหการเผยแพรเว็บขอมูลขาวสารมีความนาสนใจ มีเขาชมเปนจํานวนมาก และสามารถแขงขันไดในโลก

การสื่อสารยุคใหม สํานักบริการคอมพิวเตอร จึงไดจัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโปรโมท

เว็บไซตใหติดอันดับ และนาสนใจตอไป 

 
 

    
 

หลักสูตร การสรางและนําเสนอ digital textbook บนสื่อออนไลน 
 
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวนหน่ึงในการใชชีวิตประจําวันอยางมาก มีการนําเทคโนโลยีมาใช

งานกันอยางแพรหลาย โดยอุปกรณทั้ง Smartphone, Tablet, iPhone และ iPad ของบริษัท Apple ที่มี
การใชงานที่งายและมี Application ใหเลือกใชมากมาย 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 
สํานักบริการคอมพิวเตอรจัดอบรมโปรแกรมจัดการบริหารขอมูล หรือ CMS ที่อยูในรูปแบบของ

บล็อก ซึ่งชวยใหมีเว็บไซทและดูแลขอมูลภายในเว็บไดงายข้ึน มีรูปแบบที่ไมซับซอนและเรียนรูวิธีการใชงานได
รวดเร็ว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหมีความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน สําหรับผูบริหาร อาจารย นักวิจัย บุคลากร มก. บุคลากรดาน ICT และสาย
สนับสนุนวิชาการของหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประมาณ 160 คน 

 

 
 

หลักสูตร เรียนรูการใชงาน MAC OS X 
สํานักบริการคอมพิวเตอรเปดอบรมการใชงานข้ันพื้นฐานรวมไปถึงสวนประกอบตางๆของเครื่อง 

Macintosh และ Application หลักๆที่มากับ OS X รุนใหม เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร มก. อาจารย 
นักวิจัย และบุคลากรดาน ICT และสายสนับสนุนวิชาการ สําหรับการใช Application พื้นฐานสําหรับการ
จัดการขอมูลในรูปแบบขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และยูนิ ต้ีตางๆ เชน Launchpad, Mission 
Control,Finder เปนตน 

 



 
 
 

หลักสูตร Info Graphic กับการทํางานยุคใหม 
     Info Graphic ยอมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟกซึ่งบงช้ีถึงขอมูล ไมวาจะเปน

สถิติ ความรู ตัวเลข ฯลฯ เปนการยนยอขอมูลเพื่อใหประมวลผลงาย เหมาะสําหรับผูคนในยุคไอทีที่ตองการ
เขาถึงขอมูลซับซอนมหาศาลในเวลาอันจํากัด และในปจจุบันเปนที่นิยมใน Social Media สํานักบริการ
คอมพิวเตอรจึงจัดอบรมแกบุคลากร มก. เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางานของบุคลากรตอไป 

 

 
 

 
 

หลักสูตร การวิเคราะหขอมลูการวิจัยดวย MS Excel 
เพื่อเปนการขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 

2556-2560 ในประเด็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ในการใชงาน ICT อยาง
สรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดวยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชอยางเหมาะสม จึงมีความจําเปนที่มหาวิทยาลัยจะจัดฝกอบรม ใหความรูและเสริมทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกบุคลากร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยตอไป มีเน้ือหาของหลักสตูร 
ดังน้ี 



• การเตรียมขอมลูและการกําหนดรหสัสําหรบัการวิเคราะหดวย MS Excel 
• การวิเคราะหขอมลูโดยใช MS Excel 

o การวิเคราะหขอมลูสถิติเชิงพรรณนา  
o การวิเคราะหขอมลูโดยใชฟงกชัน 
o การติดต้ังโปรแกรม Add-Ins เพื่อใชวิเคราะหขอมลู 
o การทดสอบความเปนอสิระของตัวแปร 
o การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร 
o การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

    
 

 
     
Word & Excel กับงานในสํานักงาน 
เรียนรูการใชงานโปรแกรม MS Word และ Excel เพื่อพฒันาแนวทางในการเช่ือมโยงการนําผลการ

ฝกอบรมสูการพฒันาความกาวหนา และปรับปรงุประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรใหมีความชํานาญใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่มากข้ึน 

 

   
 
 
 
 
 



ตารางแสดงคาเฉลีย่ความพึงพอใจของแตละหลักสูตร 
 

ลํา 
ดับ 

หัวขอ/หลักสูตร อบรมใหแก วันท่ีอบรม เวลา จํานวน 
ผูลงทะเบียน 

(คน) 

จํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

จํานวน
ผูตอบแบบ

สอบ 
ถาม 
(คน) 

คาเฉล่ี
ยความ

พึง
พอใจ 
(5) 

คาเฉล่ีย 
ความพึง
พอใจ 

(100%) 

1. สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดวย 
Google Application  

บุคลากร มก. 19เม.ย.59 09.00-16.00 น. 63 53 53 4.33 86.6 

2. SEO DIY เทคนิคการจัดการเว็บใหติด
อันดับ 

บุคลากร มก. 21 เม.ย.59 09.00-16.00 น. 66 48 36 4.15 83.0 

3.  การสรางและนําเสนอ Digital textbook 
บนส่ือออนไลน 

บุคลากร มก. 21-22 เม.ย.59 09.00-16.00 น. 31 20 15 4.55 91.0 

4.  การสรางเว็บองคกรดวย wordpress บุคลากร มก. 26-27 เม.ย.59 09.00-16.00 น. 44 33 27 4.37 87.4 
5. เรียนรูการใชงาน MAC OS  บุคลากร มก. 3 พ.ค.59  09.00-12.00 น.  22 22 17 4.13 82.6 

6. การสรางและนําเสนอ Digital textbook  
บนส่ือออนไลน 

บุคลากร มก. 16-17 พ.ค.59 09.00-16.00 น. 22 17 13 4.42 88.4 

7.  การสรางเว็บองคกรดวย Wordpress  บุคลากร มก. 23-24 พ.ค.59 09.00-16.00 น. 37 27 15 4.69 92.8 

8.  Info Graphic กับการทํางานยุคใหม บุคลากร มก. 26 พ.ค.59 09.0-16.00 น. 42 34 27 4.34 86.8 
9. การสรางและนําเสนอ Digital textbook  

บนส่ือออนไลน 
บุคลากร มก. 1-2 มิ.ย.59  09.00-16.00 น.  25 19 17 4.44 88.8 

10. Word & Excel กับงานในสํานักงาน  บุคลากร มก. 7-8 มิ.ย.59 09.00-16.00 น. 70 55 39 4.34 86.8 
11. การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยดวย MS Excel   บุคลากร มก. 13-14 มิ.ย.59 09.00-16.00 น. 59 46 38 4.11 82.2 

12. สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดวย 
Google Application 

บุคลากร มก. 16 มิ.ย.59  09.0-16.00 น. 52 45 43 4.31 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 โดยมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงการเขามีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2560-

2564 ครั้งน้ี เปนการทําตอเน่ืองจากแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2557-2560 โดยไดดําเนินการดวยวิธีการดังน้ี 

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 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 และจากทกุวิทยาเขตเขารวมประชุม 74 คน 

 

 

    

2.3 สัมภาษณผูบรหิาร และตัวแทนของแตละงานในกองตางๆในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน

วิทยาเขตทั้ง 3 แหง รวมทัง้สํานักตางๆที่ปฏิบัติภารกจิหลัก 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) ตามกรอบ

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอมูลตางๆ ที่ไดดําเนินการ

ศึกษาวิเคราะห 

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

ทําประชาพจิารณ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ป พ.ศ. 2560-

2564) เพื่อรับฟงขอคิดเห็น จากคณะกรรมการฯ  

4. คณะกรรมการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการและ

ปรับแกไข (ราง) แผนแมบทฯ ตามความเห็นและขอเสนอแนะจาก ที่ประชุม คณะกรรมการ

ดําเนินงานดานสารสนเทศ ของ มก. 

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

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

2564) 

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพจิารณาใหเห็นชอบ (ราง) แผนแมบท

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

โดยนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการพฒันามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากบั

ของรัฐ เมือ่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 และปจจุบันอยูระหวาการนําเสนอสภา

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) ขอมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยและคลังขอมูลขนาดใหญ (Super Data) และ
นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆที่ตอบสนองคนรุนใหมในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (Super 
Service) เพื่อเช่ือมโยงทุกอยางเขาดวยกัน ทั้งผูคน ขาวสาร การบริการและสังคม ใหมีการสื่อสาร และเขาใจ
กันมากข้ึน  



 

 
 

   
 

ขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ 

ขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศ และระหวางประเทศ จากสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 3 กิกกะบิตตอวินาที เปน 5 กิกกะบิตตอวินาที 
และมีการปรับปรุงการเช่ือมตอเครือขายระหวางวิทยาเขต 3 วิทยาเขต (กําแพงแสน ศรีราชา เฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร) จาก 1 กิกกะบิตตอวินาที เปน 2 กิกกะบิตตอวินาที 

 
 

  

ภาพแสดงโครงสรางการเช่ือมตอจากมหาลัยไปสํานักงานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา (UniNet) 
 



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

 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ Google จัดโครงการ Google Apps for Education เพื่อ
สนับสนุนให นิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถนําเครื่องมือไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได โดยไมมีคาใชจาย 

            โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร จัดกิจกรรมภายใตโครงการ Google for Education ในช่ือ KU goes 
Google ... Together, Faster, Smarter เพื่อใหนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับความรู
และรับทราบขอมูลขาวสาร อาทิ การฝกอบรมการใชงานสําหรับกลุมตนแบบ (Early Adopter) และกลุม 
Core Team กิจกรรมโชวเคส (Show Case) และพิธีเปดการใชงานอยางเปนทางการพรอมกันทุกวิทยาเขต 
ทั้งน้ี ไดดําเนินการจดทะเบียนโดเมนใหมภายใต ช่ือ “ku.th” เพื่อใหบริการสําหรับ Google Apps for 
Education โดยจะปรับเปลี่ยนระบบ E-Mail ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหม 

 

    
 

โครงการจัดการความรู สําหรับผูประสานงานเครือขาย คร้ังท่ี 1 เร่ือง ระบบบริหารจัดการผูใช 
IDENITTY MANAGEMENT - IDM 

 
ระบบบริหารจัดการผูใช IDENITTY MANAGEMENT – IDM เปนระบบที่ใชสําหรับบริหารจัดการ

ผูใชของระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ โดยการยืนยันตัวตนผานผูใช (User Name) และรหัสผาน 
(Password) พรอมทั้งระบุขอมูลเบื้องตนของผูใช วาผูใชแตละคนคือใคร มีบทบาทอะไรในองคกร เพื่อควบคุม
การเขาถึงขอมูลรักษาความปลอดภัยของขอมูลองคกร รักษาความเปนสวนตัวของผูใช และสามารถตรวจสอบ
ได 

สํานักบริการคอมพิวเตอร ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน จึงไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับ
บุคลากรของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขต เพื่อเรียนรูการปรับปรุงระบบล็อกอินของ
ระบบสารสนเทศเดิมใหสามารถใชงานกับระบบสารสนเทศใหมไดในแตละระบบ 



 

     

 
 

ระบบจัดเก็บและแชรขอมลูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Cloud Storage) 
 
 ปจจุบันเทคโนโลยี Cloud เปนที่นิยมใชในหนวยงานหรือองคกรตางๆ เน่ืองจากผูใชสามารถเขาถึง

ขอมูลไดงายและรวดเร็วจากทุกที่ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองผานระบบเครือขาย และมีการ
แบงปนทรัพยากรรวมกัน มากข้ึน 

สํานักบริการคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการวางโครงสรางพื้นฐานและใหบริการดานระบบสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริการ  KU Cloud Storage เขามาใชงานใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการเก็บแฟมขอมูลของผูใชงาน และขอมูลเอกสารการทํางานบนระบบ Cloud ของ
เครือขายนนทรีผานระบบออนไลน โดยสามารถเขาถึงไฟลไดจากทุกที่ ทุกเวลา เพื่ออํานวยความสะดวก ลด
การใชกระดาษ และเพิ่มทางเลือกใหกับบุคลากร รวมทั้งระบบมีความปลอดภัยสามารถปองกันแฟมขอมูลสูญ
หาย สํานักบรกิารคอมพิวเตอรจึงกําหนดจัดกิจกรรมการจดัการความรู โครงการสงเสริมการใชงาน KU Cloud 
Storage  

 

   
 



 
 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ระบบ NisitKU 
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาแอพพลเิคช่ัน NisitKU เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสามารถเขาถึงขอมูลทางการศึกษาของตนเอง อาทิ ผลการเรียน 
สิทธ์ิและกําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน และสามารถตรวจสอบขอมลู
การชําระเงินผานธนาคารได บนอุปกรณสมารทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  

 

   
 
ระบบ InsideKU 
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาแอพพลเิคช่ัน InsideKU เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลทั่วไป ใหสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชน
ของมหาวิทยาลัย อาทิ เสนทางเดินรถประจําทางของมหาวิทยาลัย แผนทีอ่าคาร หนวยงาน และคณะตาง ๆ 
บริการหมายเลขฉุกเฉิน พิกัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค (เอทเีอ็ม ธนาคาร รานคาสะดวกซือ้) 
และขาวสารกจิกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย บนอุปกรณสมารทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

 
 



   

 
ระบบ งานเกษตรแฟร 

 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาแอพพลเิคช่ันใหมช่ือ “งานเกษตรแฟร” 

เปนแอพพลเิคช่ันบนอุปกรณสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android ที่ไดจัดเตรียมขอมลูเกี่ยวกบังานเกษตร
แฟร มก. ประจําป 2559 สําหรบัอํานวยความสะดวกใหแกผูใชงานดังน้ี แผนผังบริเวณงาน จุดใหบริการปฐม
พยาบาล รวมถึงตําแหนงของรานคาในหมวดตางๆ ซึ่งสามารถดาวนโหลดแอพพลเิคช่ันไดจาก Play Store  

 

   

เว็บเพจ KU App Store 
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บเพจ KU App Store เพื่อใหบริการแก

นิสิต อาจารย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บเพจเปนแหลงรวบรวมโมบายแอพลเิคช่ันตางๆ ที่
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาข้ึน เพือ่อํานวยความสะดวกแกผูใชงานของมหาวิทยาลัยผานอปุกรณ
สมารทโฟน อาทิ โมบายแอพพลิเคช่ัน InsideKU และ NisitKU เปนตน 

 



        
 

ระบบบริหารจัดการโอที  
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบบริหารจัดการโอทีข้ึนใชงาน เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ ดูแล และบรหิารจัดการการทํางานลวงเวลาของบุคลากรสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ซึง่การทํางานของระบบประกอบดวย การขออนุมัติโครงการและรายช่ือผูปฏิบัติงาน การคํานวณ
เงินคาตอบแทน การลงเวลาปฏิบัติงานชวงโอท ีโดยสแกนลายน้ิวมือ และรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

 

    
 

ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online)  
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 

online) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนิสิตวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน ที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
ใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยมเีจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ เปนผูตรวจสอบและยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

 
 



 

 
 

ระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม 
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบลงทะเบียนงานเชิดชูเกียรติบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยระบบสามารถรับลงทะเบียนเขา
รวมงานโดยการอานบารโคด เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ และลดระยะเวลา ในการ
รับลงทะเบียนเขารวมงานพิธีได 

  

 

 

 
ระบบการนําเขาขอมูลนิสิตท่ีถูกคัดชื่อออก  
 

สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บเพจเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศนิสิต 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาทีส่ํานักทะเบียนและประมวลผล ในการนําขอมลูนิสิตที่ถูกคัดช่ือออกเขาสู
ระบบลงทะเบียนเรียน เพือ่ล็อกไมใหนิสิตลงทะเบียนได  

 

   



ระบบการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา 
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บเพจเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศนิสิต

สําหรับเจาหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาทีส่ํานักทะเบียนและประมวลผล ในการนําขอมลูนิสิตที่
ไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาหมวดตาง ๆ เขาสูระบบลงทะเบียนเรียน เพื่อตรวจสอบ และคืนเงิน
ใหนิสิตไดถูกตองรวดเร็ว 

  

  

 
ระบบบริหารการชาํระเงินคาเลาเรียนของโรงเรียนสาธิต มก.กพส.  

 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พฒันาระบบบริหารการชําระเงนิคาเลาเรียนของ

โรงเรียนสาธิต มก.กพส. นานาชาติ และพหุภาษา ระบบถูกออกแบบใหรองรับการใชงานบนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล แทป็เล็ต และสมารทโฟน  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปกครองของนักเรียน และ 
เจาหนาที่โรงเรียนสาธิต มก.กพส. ทั้ง 3 สวนงาน โดยผูปกครองสามารถชําระเงินคาเลาเรียนผานธนาคารที่
กําหนดไดทุกสาขา อีกทั้งสามารถดาวนโหลดตนฉบบัใบเสรจ็รบัเงินเพื่อนําไปประกอบการเบกิจายจาก
หนวยงานตนสงักัดได 

 

  
 

ระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 online)  
 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบเปลี่ยนแปลงรายวิชาผานเว็บ (KU3 

online) เพื่ออํานวยความสะดวกแกนิสิตวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน ที่ประสงคจะเปลีย่นแปลงรายวิชา 
ใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง โดยมีเจาหนาที่สํานักทะเบียนฯ เปนผูตรวจสอบและยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 



       
  
 ระบบคําขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได (e-Revenue) 

 
ฝายระบบสารสนเทศ ไดพัฒนาปรับปรุงระบบคําขอและจัดสรรเงินงบประมาณข้ึนใหม ตามนโยบาย 

ระเบียบ และกระบวนการใหม ใหสามารถบันทึกขอมูลไดละเอียดถึงระดับคณะ เพื่อสนับสนุนการทํางานของ
มหาวิทยาลัย ภายหลังการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

 

  
  

  
 

การปรับปรุงบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
1. ระบบสารสนเทศ MIS KU 
ฝายระบบสารสนเทศ ไดปรับปรงุระบบสารสนเทศรายงานขอมูลสถิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน

การบริหารมหาวิทยาลัย โดยปรับปรงุหนาจอการนําเสนอรปูแบบกราฟใหมสีีสันสดใส เพิม่มมุมอง และความ
หลากหลายของกราฟ พรอมทั้งปรบัรปูแบบการเรียกใชงานใหเขาถึงไดงายข้ึน และเปนมิตรกับผูใช โดยยังคง
รักษาคุณสมบัติเดิมไว คือรองรับการใชงานไดทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล แท็ปเล็ต และสมารทโฟน  

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


ระบบสารสนเทศรายงานขอมลูสถิติ รายงานขอมูลสถิติของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อาทิ ขอมลู
นิสิต หลกัสูตร บุคลากร งบประมาณ และงานวิจัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบรหิารมหาวิทยาลัย โดย
แสดงผลในลักษณะของกราฟหลากหลายรูปแบบ ดังภาพ 
 

  
  

  
 
 

 

2. ระบบงานนิสิต 
การปรับปรุงขอมูลนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ พัฒนาเว็บเพจเพิ่มเติมจากเว็บเพจระบบ

สารสนเทศนิสิตสําหรับเจาหนาที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ในการกําหนด/
เปลี่ยนแปลงขอมูลอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ใหสามารถเช่ือมโยงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เขาสูระบบฐานขอมูลกลาง ไดถูกตองรวดเร็ว และเปนปจจุบัน โดยการอัพโหลดไฟลเขา
สูระบบ พรอมทั้งปรับปรุงโปรแกรมจัดการขอมูลนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ใหบันทึกการแกไขสถานภาพนิสิต ช่ือ
และนามสกุลนิสิต เขาสูฐานขอมูลกลาง และฐานขอมูลประวัตินิสิตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยการ
mapping สถานภาพนิสิตใหตรงกัน และสรางฟงกช่ันอัพเดทสถานภาพนิสิตไวในระบบฐานขอมูล ดังภาพ 

 

  



 

  
 

3. การปรับปรุงระบบเชื่อมโยงขอมูลนิสิต 
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดปรับปรุงการเช่ือมโยงขอมูลนิสิตระหวางฐานขอมูลกลางกับฐานขอมูล

วิทยาเขตสกลนคร ผานวิวของระบบการจัดการฐานขอมูล Oracle โดยต้ังเวลาการรับขอมูลทุกสิ้นเดือน และ
พัฒนาการเช่ือมโยงขอมูลนิสิตระหวางฐานขอมูลกลางกับฐานขอมูลวิทยาเขตศรีราชา ผานโปรแกรม Oracle 
Gateway เน่ืองจากฐานขอมูลของวิทยาเขตศรีราชาเปน MS/SQL โดยใชโครงสรางวิว และต้ังเวลาการรับ
ขอมูลทุกสิ้นเดือนเชนเดียวกับวิทยาเขตสกลนคร 
 

การปรับปรุงรายงานผลการเรียนนิสิต 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงเว็บเพจการรายงานผลการเรียนนิสิต 

https://grade.ku.ac.th/gstu  โดยปรับปรุงภาพ captcha ใหซับซอนข้ึน และเพิ่มการแสดง GPA พรอม
หนวยกิต ทั้งรายภาคการศึกษาและสะสม รวมถึงการปรับปรุงรายงานแสดงผลการเรียนในเว็บระบบ
สารสนเทศนิสิต สําหรับเจาหนาที่ เพิ่มการแสดงรายวิชาของเทอมลาสุดที่มีและไมมีเกรด พรอมทั้งปรับปรุง
ระบบทรานสคริปต ใหสามารถจัดพิมพเปน pdf เพื่อความถูกตอง คงที่ของขอมูล และเก็บเขาแฟมประวัตินิสติ 
สําหรับเรียกพิมพไดสะดวกในอนาคต ดังภาพ 

 

  
  

  



 
4. ปรับปรุงระบบจัดสรรเงินลงทะเบียนเรียน 
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการจัดสรรเงินของนิสิตโครงการ

ภาคพิเศษบนเว็บ ตามความตองการของสํานักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง ทั้งน้ีเพื่อชวยใหทั้ง 2 
หนวยงานจัดสรรเงินไดสะดวกรวดเร็วข้ึน ดังภาพ 

 

  
 

5. ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน  
สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยฝายระบบสารสนเทศ ปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน และ

ระบบอาจารยประเมินหลักสูตร วิทยาเขตบางเขน กําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ใหมีลักษณะเปนเว็บเพจแบบ responsive เพื่อใหผูใชสามารถประเมินการเรียนการสอนบนอุปกรณสมารท
โฟนได และเพิ่มฟงกช่ันในสวนของนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาและรายงานตาง ๆ ดังภาพ 

 

  
 

6. ระบบงานบุคลากร 
ฝายระบบสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการสรางรหัสบัญชีผูใชเครือขายนนทรี เช่ือมโยงกับ

การขอ E-mail/Account ระบบ IDM ของมหาวิทยาลัย สําหรับกรณีบุคลากรเขาใหม (ช่ัวคราว) ที่ไมมีการ
เก็บขอมูลในฐานขอมูลของกองการเจาหนาที่ โดยหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถสรางรหัสบญัชี
ใหบุคลากรเขาใหมของหนวยงานไดเอง ผูมีสิทธ์ิในการสรางรหสับญัชี ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดแก คณบดี 
หัวหนาภาควิชา และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ทั้งน้ีผูมีสิทธ์ิสามารถมอบหมายใหบุคคลอื่นๆ ทําหนาที่แทน
ไดปรับปรุงระบบการเลื่อนข้ันเงินเดือน ในสวนของพนักงานผูเปลี่ยนสภาพ เน่ืองจากเงื่อนไขในการคํานวณเงนิ
แตกตางจากพนักงานเงินงบประมาณเดิม พรอมจัดทํารายงานขอมูลและคําสั่งของบประมาณเน่ืองจากการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ และปรับปรุงระบบการเลื่อนข้ันเงินเดือน 4% โดยมีเกณฑการปรับ 2 
แบบ คือเกณฑของขาราชการ และเกณฑของ สกอ. แยกเปนสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งทั้ง 2 แบบมี
เกณฑข้ันสูงตางกัน 
 



     
 

7. ระบบอ่ืน ๆ 

• ปรับปรงุระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร และระบบล็อคหนาจอหอง KITS เพื่อใหสนับสนุนการทํางาน
บน windows 10  

• ปรับปรงุระบบการลาออนไลน ใหรองรบัการลา 2 ไดประเภทในวันเดียวกัน  
 

  
 

• ปรับปรงุระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในสวนของการแสดงผลขอความที่มเีครื่องหมายคําพูด 
พรอมทั้งทบทวนปรับปรงุสทิธ์ิของผูใชงานระบบ  

• ปรับปรงุโปรแกรมการหกัหน้ีสินของ ธ.อาคารสงเคราะห และปรบัปรุงขอมลูในระบบกองทุน
สวัสดิการกําแพงแสน เน่ืองจากการปรับโครงสรางหนวยงาน การโอนยายสงักัดของบุคลากร และการ
เปลี่ยนสถานภาพของขาราชการ ที่จะตองเช่ือมโยงกับระบบบุคลากร  

• จัดทํา diagram แสดงความสัมพันธของระบบงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหขอมลูที่ 
สํารวจจากการจัดทําแผนแมบทไอซทีีของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรวมศูนย
ขอมูล 

 
แผนการดําเนินงานตามนโยบาย Super Data 

แนวทางการดําเนินงานโครงการภายใตนโยบาย Super Data ประกอบดวย 4 โครงการดังน้ี 
 

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

เองระบบ BI เดิมยังคงใชงานได แตการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ไมคอยสะดวกเน่ืองจากมีขอมูล
จํานวนมากที่ยังไมถูกตองแนวทางที่เปนไปไดคือ ใชขอมูลสรุปจากกองแผนงาน และขอมูลที่ฝายระบบ
สารสนเทศรวบรวมสงให สกอ.ทุกๆ ป มาเปนขอมูลต้ังตนเพื่อจัดทํารายงานสรุปประกอบการตัดสินใจสําหรับ



ผูบริหาร และควรจัดทําเปนระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนใหม สามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
และสมารทโฟน ใหจัดต้ังคณะทํางานจากบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยมีกลุมผูใช และกลุมเจาของขอมูลรวมดวย 
พรอมทั้งสนับสนุนใหกลุมผูใช  (ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ฝาย) หรือผูที่เปนเจาของขอมูลมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและจัดทํารายงาน โดยจัดอบรมใหความรูกับผูใช เพื่อสรางความเขาใจถึงความสําคัญของขอมูล
รายงานสถิติ และระบบ MIS ซึ่งทายที่สุดผูใชจะเปนคนสรางรายงานสถิติเขาสูระบบ MIS อยางตอเน่ือง 
 

2)  พัฒนาระบบมาตรฐานขอมลูกลางของมหาวิทยาลัย  
 โดยจัดทําโครงการนํารอง เพื่อนําเสนอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาจากปญหาในปจจบุัน พบวา

แตละหนวยงานกําหนดรหัสขอมูลข้ึนใชเอง อีกทั้งขอใหเปลี่ยนแปลงไดยาก ดังน้ัน ผศ.ดร.ภุชงค จึงเสนอให
เลือกระบบงานที่ปรับปรุงขอมูลไดสะดวก ข้ึนมาจัดทําตนแบบมาตรฐานขอมูลกลาง พรอมเครื่องมือชวย
บริหารจัดการ และนําเสนอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ หากผูบริหารเห็นชอบ ก็สามารถ
ประกาศใชงานได ถาหนวยงานใดตองการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใหม ก็ใหอางอิงตามรหัสมาตรฐานขอมูล
กลางที่ประกาศใชน้ีเฟสแรกจะจัดทํามาตรฐานขอมูลกลางของระบบหลักสูตร และระบบทะเบียนนิสิต โดย
รวบรวมขอมูลนิสิตจากวิทยาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย เขามาเก็บที่ฐานขอมูลกลาง เพื่อเปนขอมูลเริ่มตนที่เปน
ปจจุบัน และนาเช่ือถือใหกับระบบรายงานขอมูลสรุปสําหรับผูบริหารฯ 
 

3)  บูรณาการขอมลูระบบสารสนเทศ  
เพื่อใหเกิดประโยชนตามนโยบาย Super Data ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากสํานักฯ เปนผูพัฒนาและ

บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยหลากหลายระบบ ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบัน จึงเปนโอกาสในการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศรูปแบบใหม โดย
บูรณาการขอมูลใหถูกตอง เปนปจจุบัน และนาเช่ือถือ จากระบบมาตรฐานขอมูลกลาง เพื่ออํานวยความ
สะดวก และสรางความต่ืนตาต่ืนใจใหแกผูใช อาทิ การนําเสนอขอมูลของมหาวิทยาลัย และขอมูลนิสิตใน
รูปแบบใหมบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod 
 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศพืน้ฐานใหหนวยงานภายในใชรวมกัน 
สํานักฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงาน ข้ึนใชเองหลากหลาย

ระบบ อาทิ ระบบลงเวลาการมาปฏิบัติงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
และระบบการจองใชรถยนต เปนตน สํานักฯ จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบสารสนเทศดังกลาว ให
หนวยงานอื่น ๆ สามารถใชงานรวมกันได เพื่อประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง
กอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานผูใชดวย 
 

การดําเนินงานตามนโยบาย SuperInfra โครงสรางพ้ืนฐานทางดานไอที 
 
นโยบายของ SuperInfra ของรองไอท ี

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

 
SuperInfra คือการวางโครงสรางพื้นฐานดานไอที บรหิารจกัารระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายเพื่อ
สนับสนุนการประยุกตใชงานสําหรบัการเรียนการสอน และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 



โครงการและกิจกรรมทีส่ํานักบริการคอมพิวเตอรอยูระหวางดําเนินการและดําเนินการไปแลว ดังน้ี 
 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) แบบรวมศูนย 

เพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และบริการใหมที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต สํานักบริการคอมพิวเตอร จงึพฒันาระบบยืนยันตัวบุคคลดวยรหสัผานชุดเดียว (Single 
Password) สําหรบัการเขาใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ KU-Google ดวยรหัสผานชุดเดียวกัน ทั้งน้ี เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
จดจํารหสัผานของผูใชงาน 

 

 
2. การขยายชองสัญญาณเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ และการขยายชองสัญญาณ
เครือขายการเชื่อมตอระหวางวิทยาเขต 

สํานักบริการคอมพิวเตอรไดขยายชองสญัญาเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ ที่เช่ือมตอไปยัง  
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการปรบัปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหรองรบักับปรมิาณการ
ใชงานที่เพิ่มสูงข้ึน และตองการความรวมเร็วในใชงาน รวมถึงเสถียรภาพที่มากข้ึน ดวยการปรบัปรุงขยาย
ชองสัญญาณทางออกการเช่ือมตออินเทอรเน็ตจากเดิม 3Gbps เปนความเร็วขนาด 5Gbps และไดขยาย
ชองสัญญาณการเช่ือมตอระบบเครือขายระหวางวิทยาเขตทกุวิทยาเขตผานใยแกวนําแสง ดังน้ี 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเปดใหบริการเครอืขายไรสายอยางเปนทางการ ใหกบันิสิตและบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยในช่ือโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหกบันิสิตและบุคคลากรไดใชคอมพิวเตอร 
กับระบบเครือขายมากข้ึน โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรไดดําเนินการขยายจุดบรกิารเครือขายไรสานให
ผูใชบริการสารใชงานเครือขายไรสายในวิทยาเขตบางเขนวา 1,413 จุด โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและ
สถานที ่

 



 
และตามทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดลงนามความรวมมือกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) AIS ในการใหบรกิาร AIS-WIFI และ KUWiN WIFI บนอุปกรณของเครือขายของ AIS ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้ัน ซึง่ไดติดต้ังจุดใหบรกิารทั้งหมดประมาณ 2,000 จุด เพื่ออํานวนความสะดวก
ในการเขาใชงานระบบเครือขายและระบบสารสนเทศสําหรบันิสิต อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยรวมจุดใหบริการเครอืขายไรสาย KUWiN ทั้งหมดมากวา 3,413 จุด 
 

 
4. การใหบริการระบบ KU Cloud Storage 

ระบบบริการ KU Cloud Storage ใหพื้นทีส่ําหรับนิสิต บุคลากร มก. สามารถ Upload และ Share file 
ขนาดใหญ เชน วิดีโอการเรียน สื่อการสอน เปนตน ผานทาง Notebook Pc Tablet Smartphone ที่
เช่ือมตออินเทอรเน็ต max upload 500GB โดยใหพื้นทีส่ําหรบัสวนบุคคลละ 10 GB และพื้นที่สําหรบั
หนวยงานละ 50 GB 
บริการระบบ KU Cloud Storage เปนเครื่องมือทีท่ําใหผูใชงานสามารถเรียกใชไฟลงานตาง ๆ ได ทุกที่ ทุก
เวลา โดยใช Notebook Pc Tablet Smartphone เช่ือมตออินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไฟลงานไดอยาง
งายดาย และยังสามารถแบงปนไฟลงานตาง 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 โดยพิมพช่ือ

ภาษาไทยของบุคคลในองคกรที่เราตองการแชร  พรอมทัง้กาํหนดสิทธ์ิการเขาถึง และระยะเวลาใน
การแบงปนได 

5. สามารถกูคืน และเรียกใชงานเอกสารรุนกอนหนาได โดยระยะเวลาการกูคืนนานถึง 30 วัน 



 

 

 
5. ศูนยขอมูล (Data Center) 

KU Data Center ศูนยขอมูลเซิรฟเวอรหลกัของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน TIA-942 พรอมดวยพื้นที่
ใหบรกิารฝากอปุกรณคอมพิวเตอร (Co-location) แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพือ่สนับสนุนงาน
ดานการเรียน การสอน และการวิจัย โดยภายในหองประกอบดวยระบบรกัษาความปลอดภัย ระบบสํารอง
ขอมูล ระบบสํารองไฟฟาและปองกันเพลงิไหม และระบบตรวจสอบ รายงานผลแกเจาหนาที่ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 

 



 

 

 
6. โครงการนํารอง Computation Super Infra Newton Cluster  

การนําเทคโนโลยี HPC-Infra มาใช ซึ่งเปนคลงัขอมูลขนาดใหญสําหรับอาจารย และนักวิจัยของมหาวิททยา
ลัย ใชดําเนินงานเกี่ยวกบัการประมวลผล และจัดการขอมลูจํานวนมาก รวมถึงอํานวยความสะดวกใหผูดูแล
ระบบตรวจสอบสถานการณดําเนินงานได (newton.ku.ac.th) เปนเครือขายความรวมมอืจากสํานักบริการ
คอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1) จํานวนบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559 

สํานักบริการคอมพิวเตอร มีจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากรตามคุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการ ประจําป 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 74 คน จําแนกไดดังน้ี 

 

กลุมบุคลากร 

สายสน ับสน ุน 

คุณว ุฒ ิ ตาํแหนงทางว ิชาการ 

<ตร ี ป. 
ตร ี

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

รวม ไมมี ปฏ ิบัต ิ
งาน 

ชํานาญ 
งาน 

ชํานาญ 
งาน
พ ิเศษ 

ปฏิบัต ิ
การ 

ชํานาญ 
การ 

ชํานาญ 
การ
พ ิเศษ 

ผูบริหาร รวม 

ขาราชการ 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 4 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เปล่ียนสถานภาพ) 

1 13 11 0 25 0 0 1 0 0 6 17 1 25 

พนักงานมหาวิทยาลัย 0 12 6 0 18 0 0 0 0 0 6 12 0 18 

ลูกจางประจํา 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

พนักงานเง ินรายได 6 19 1 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26 

ลูกจางโครงการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 8 44 22 0 74 0 0 1 0 0 13 32 1 74 

 
 (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 งบเงินรายไดสํานักฯ 37,474,422.69 บาท และงบเงินรายได
สวนกลาง มก. 14,241,283.32 บาท  

 



 
 

(3) คาสาธารณูปโภค ประจําปงบประมาณ 2559 

 

 

 

 



(4) รายการครุภัณฑจัดหา ประจําปงบประมาณ 2559 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน จํานวนเงิน 
(บาท) 

งบประมาณ 

1. คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสวนกลาง 

- 36,000 เงินรายได
สวนกลาง มก. 

2. เครื่องพิมพ printer 1 เครื่อง 10,000 เงินรายได 

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 ไดดําเนินการจัดทําโครงการและกจิกรรม

ทั้งหมด 8 แผนงาน จํานวน 36 โครงการ ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงาน และสนับสนุนภารกจิของ

มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

แผนงานท่ี 1 : แผนปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการจัดจางบํารุงรักษาหอง Data Center 
- โครงการจัดจางบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 
- โครงการบํารุงรักษาหมายเลข IPv4, IPv6 
- โครงการจัดจางบํารุงรักษาเครือขายนนทร ี
- โครงการจดทะเบียนโดเมนเนม ku.th 
- โครงการจัดหาเครือ่งมอืเฝาระวังและวิเคราะหปญหาของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
- โครงการปรับปรงุเพิม่ประสทิธิภาพสัญญาณเครือขายไรสาย 

แผนงานท่ี 2 : แผนพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

- โครงการเพิม่ความสามารถของระบบ Disaster Recovery 



- โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยเครอืขายแกนหลัก (Firewall) 
- โครงการศึกษาและทดสอบระบบควบคุม ตรวจสอบ ปองกนัการบุกรุกเครือขาย (IPS/IDS) 
- โครงการจัดหาระบบ Secure Mail Gateway 
- โครงการจัดหาซอฟตแวรตรวจสอบและปองกันไวรสัเครื่องคอมพิวเตอร 
- กํารจัดจางบํารุงรักษาระบบโทรศัพทสํานักบริการคอมพิวเตอร 
- กิจกรรมกํารจัดจางบํารุงรกัษาระบบฐานขอมูล Oracle 
- โครงการระบบออก Guest account ผานเครื่องอานบัตรประชาชน 
- พัฒนาระบบบรหิารจัดการบัญชีผูใช (Identity management - IDM) แบบรวมศูนย 

ระยะที่ 2 
- โครงการขยายพื้นที่ Harddisk เพื่อการเก็บขอมูลแบบ Cloud Storage 
- โครงการปรับปรงุการใหบริการระบบถายทอดสด 
- โครงการจัดหาซอฟตแวร windows ชุด 
- โครงการพัฒนาระบบการใหบริการแบบครบวงจร 
- โครงการปรับปรงุพัฒนางานใหบริการนิสิตดานสารสนเทศ 
- โครงการปรับปรงุระบบการประชุมทางไกล 

แผนงานท่ี 3 : แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- โครงการออกแบบระบบมาตรฐานขอมลูกลาง 
- โครงการจัดหาเครือ่งมอืมาตรฐานในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาปรบัปรุงระบบสารสนเทศสําหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แผนงานที่ 4 : แผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและจัดการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

- โครงการแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

แผนงานท่ี 5 : แผนบริหารและจัดการความรู 

- โครงการจัดการความรู 

แผนงานท่ี 6 : แผนบริหารและจัดการความเสี่ยง 

- โครงการบริหารความเสี่ยง 
- โครงการประกันคุณภาพ 

แผนงานท่ี 7 : แผนบริการวิชาการ 

- โครงการพัฒนาวิชาการ 
- โครงการประชาสัมพันธเชิงรกุ 

แผนงานท่ี 8 : แผนพัฒนาศักยภาพนิสิต บุคลากรและชุมชน 

- โครงการพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประจําป 2559 

- โครงการระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
- โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อถายทอดความรูดาน ICT 
- โครงการพัฒนาสื่ออเิลก็ทรอนิกส 
- โครงการปรับปรงุภูมิทัศนเพือ่สงเสรมิการเรียนรู 

 



(6) สถิติการเขาใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร KITS 

 

 

 

 

เดือน 
จํานวน

วัน ที่เปด
ใหบริการ 

จํานวน
ผูใชบริการ 

ในเวลา 

จํานวน
ผูใชบริการ
นอกเวลา  

รวมจํานวน   
ช.ม. จอภาพ

ทั้งหมด 

คดัจํานวนคน
ซ้ําออก จํานวนคนมาใช

บริการกอน
เวลาเปด
ใหบริการ 

 
จํานวน
เคร่ืองที่
ใหบริการ 

หมายเหต ุ
 (คัดคนทีม่าซ้ํา  
นับเปน 1 คน) 

ม.ค. 
59 

22 7,347 2,503 9,850 1,731 10 196 

ปด
ใหบริการ
เกษตรแฟร 
29- 31 
ม.ค. 59 

ก.พ. 
59 

18 12,037 3,972 16,009 2,161 20 196 

ปด
ใหบริการ
วันสําคัญ 
 (1-7, 22) 

มี.ค. 
59 

21 15,757 6,081 21,838 2,534 34 194 

เปล่ียน
เคร่ืองใหม
และมีเคร่ือง 
Mac 22 
เคร่ือง 

เม.ย. 
59 

21 17,211 6,203 23,414 2,821 66 194 
มีนิสิตมาใช
บริการเปน
จํานวนมาก 

พ.ค. 
59 

20 11,671 4,856 16,527 2,202 41 194 

ใหนิสิตมา
ใชบริการ
อานหนังสือ
โดยไมจอง
เคร่ือง 

มิ.ย. 
59 

26 6,518 2,818 9,336 824 58 194 

ตนเดือนปด
เทอมเร่ิม
เปดภาคฤดู
รอน 13 
มิ.ย. 59 

ก.ค. 
59 

20 5,678 2,374 8,052 780 43 194 
23-25 ก.ค. 
59 สอบ
ภาคฤดูรอน 

ส.ค. 
59 

25 15,488 4,720 20,208 2,686 60 194 
ปดเทอม 8 
ส.ค. 59 

ก.ย. 
59 

25 15,519 5,820 21,339 2,710 26 194   

ต.ค. 
59 

20 10,983 3,527 14,510 2,141 16 194   

พ.ย. 
59 

26 23,979 8,237 32,216 3,296 54 194   

ธ.ค. 
59 

20 9,170 3,763 12,933 1,639 28 194   




