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ประวัติความเปนมาของสำนักบริการคอมพิวเตอร

สถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอรพ.ศ. 2528

โครงการเครือขายนนทรี (NONTRI NET) 

ซึ่งเปนเครือขายอินเตอรเน็ตแหงแรกของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

พ.ศ. 2535

โครงการการเรียนการสอนทางไกล (Tele Education) 

ระหวางวิทยาเขต

พ.ศ. 2543

พิธีเปดโครงการเครือขายไรสาย KUWiN 

(Kasetsart University Wireless Network) พัฒนาระบบใหสวนกลาง มก. 

ไดแก  e-Office , e-Meeting ตอบสนอง นโยบาย e-University

พ.ศ. 2545

พิธีเปดโครงการจัดทําหองปฏิบัติการ KiTS (Kasetsart IT Square)  

ตาม นโยบาย e-Student ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548

โครงการ KU Wireless Hot-Spots เครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน ในปจจบุนักระจายอยู 43 อาคาร และมีพื้นที่สัญญาณครอบคลุม

ประมาณ 800,000 ตารางเมตร ดวยจํานวนแอกเซสพอยตกวา 1,300 ตัว ซ่ึงนับเปน

มหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่เครือขายไรสายขนาดใหญที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย และในปจจบุนัไดขยายจํานวนแอกเซสพอยตเปน 2,500 ตัว

พ.ศ. 2551

ขอมูลทั�วไป
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พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ใหมีความทันสมัยภายใตทรัพยากรที่จํากัดโดยติดตั้งระบบสํารองขอมูล (Backup) 

และกูฟนขอมูล (Disaster Recovery)  สําหรับงานฐานขอมูลระบบสารสนเทศหลัก

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกันภัยจากภัยพิบัติตางๆจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย 

สมรรถนะสูงทํางานแบบการกระจายภาระงาน (Cluster Database) เพื่อรองรับ

จํานวนผูใชงานระบบสารสนเทศนิสิตและระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2557 มีพิธีเปดอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอรอยางเปนทางการ

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 19,000 ตารางเมตร 

มีหอง Data Center ใหบริการเทียบเทาระดับ Tier 3 

พรอมหองอบรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีความพรอมทาง

ดานกายภาพและทรัพยากรในการใหบริการงานตามภารกิจหลัก

พ.ศ. 2558 ภายใตโครงการ Digital Kasetsart University นโยบาย KU++ Super Plus 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อันประกอบไปดวย SuperService, Super Infra,

Super Data ,Smart people, Smart governance เพื่อประกาศทิศทาง

ความพรอมดานไอที และการประชาสัมพันธการบริการทางดานไอทีของ

มหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางความรวมมือ 

และการสนับสนุนดานไอที กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

พ.ศ. 2559 ไดขยายชองทางการใหบริการเครือขายภายในประเทศและระหวางประเทศ 

จากสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UNINET) 

จากเดิม 5 กิกกะบิต ตอวินาที เปน 6 กิกกะบิต ตอวินาที 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบอินเตอรความเร็วสูงสามารถใชงานได 

สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มจํานวน IP address อีก 65000 

เบอรใหกับวิทยาเขตบางเขนศรีราชากําแพงแสนและวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติสกลนครเพื่อรองรบัจํานวนผูใชงานที่เพิ่มมากขึ้น

ขอมูลทั�วไป
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พ.ศ. 2560 เพิ่มความรวมมือกับ UNINET โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรใหพื้นที่สําหรับ

ระบบ ithesis และขยายชองทางการใหบริการเครือขายเปน 10 กิกกะบิตตอวินาที 

พรอมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ

เครือขาย (Firewall)โดยสามารถรองรับเครือขายขนาด 10 กิกกะบิตตอวินาที

พ.ศ. 2561 มีการจัดทําระบบ Inside KU, KU Life ซึ่งเปน Mobile Application 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกนิสิตและบุคลากร มก. พัฒนาระบบสารสนเทศ

มาในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ไดแก 

ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอัตโนมัติ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ระบบควบคุมครุภ ัณฑ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังไดรับงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนยีสารสนเทศ มก. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 14 ลานบาท  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํนวน 7 โครงการ วงเงิน 15 ลานบาท

สํานักบริการคอมพิวเตอรมีความมุงม่ันสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการ

ปรับเปลี่ยนสูมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 

ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ปพ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562สํานักบริการคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบลงทุนจาก

เงินอุดหนุน จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเปนเงินจำนวน 32.47 ลานบาท

พ.ศ.

2560-2564

ขอมูลทั�วไป
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วิสัยทัศน

 
ผนูำการใหบริการดิจิทัลเชิงกลยุทธเพ่ือขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ

(Leading strategic digital service provider towards KU excellence)

พันธกิจ
 
          สำนักบริการคอมพิวเตอรมีพันธกิจหลัก 4 ประการ

 1. บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีทีขอ มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพย่ังยืน ม่ันคง ปลอดภัย

 2. พัฒนาบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยใหบริการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ

 3. สรางนวัตกรรมการใหบริการดานไอซีทีที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 4. สงเสริมศักยภาพนิสิตและบุคลากรมก.ดานไอซีที

คานิยม 
รวมมือ สรางสรรค ปนสุข หมายถึง

1. รวมมือรวมใจกัน มุงมั่นปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. คิดสรางสรรคและนําไอทีมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

3. ทํางานอยางมีความสุข ระหวางผูรวมงานและผูรับบริการ

สมรรถนะหลักของสำนักบริการคอมพิวเตอร

ความสามารถในการบริหารและจัดการระบบเครือขายแกนหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

และการบริหารจัดการฐานขอมูลสำหรับองคกรขนาดใหญที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) อยางดี สามารถศึกษาและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ขอมูลทั�วไป
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ขอมูลทั�วไป

แผนภูมิโครงสรางองคกร

        สำนักบริการคอมพิวเตอร เปนหนวยงานสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่มีคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร ทำหนาที่ติดตามและ

ใหคำแนะนำการบริหารจัดการภายในของสำนักบริการคอมพิวเตอร คณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร

ทำหนาที่บริหารและจัดการสำนักฯ ตามพันธกิจที่กำหนด เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามกฎระเบียบขอบังคับ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอรมีการแบงหนวยงาน

ภายในประกอบดวย 4 ฝาย 1 สำนักงาน ไดแก สำนักงานเลขานุการ ฝายฝกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส ฝายระบบสารสนเทศ 

ฝายระบบคอมพิเตอรและเครือขาย ฝายบริการสารสนเทศ ที่รวมกันดำเนินงานใหสำเร็จลุลวงตามพันธกิจที่กำหนดไว
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แผนภูมิโครงสรางองคกร

ขอมูลทั�วไป
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ขอมูลทั�วไป คณะกรรมการบริหาร

    สำนักบริการคอมพิวเตอร
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สำนักงานเลขานุการ

ขอมูลทั�วไป
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ฝายระบบสารสนเทศ

ฝายฝกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกสขอมูลทั�วไป
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ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

ฝายบริการสารสนเทศ

ขอมูลทั�วไป
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ขอมูลทั�วไป คณะกรรมการประจำ

    สำนักบริการคอมพิวเตอร
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แผนงาน / โครงการ
         ตามแผนยุทธศาสตร

แผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร
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สำนักบริการคอมพิวเตอร มีการบริหารจัดการงานในรูปแบบโครงการ เพ่ือใหการจัดการและกำกับทรัพยากร 

(เวลา วัสดุ บุคลากร และคาใชจาย) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ 

และสอดคลองกับยุทธศาสตรทั ้ง 5 ขอ ของหนวยงาน อันประกอบดวย

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการใหบริการและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับปรุงขีดความสามารถขององคกรและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ



สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

แผนงาน / โครงการ
         ตามแผนยุทธศาสตร
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โครงการประจำปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

(ลานบาท)

ลำดับ             โครงการ/กิจกรรม                    ผูรับผิดชอบ             งบประมาณ     ใชจริง

ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคง                                 19.20

1

2

3

4

1

2

3

4

5

โครงการจัดจางบำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
 
โครงการพัฒนาระบบบริการ
เครือขายและโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โครงการจัดหาซอฟตแวรตรวจสอบ
และปองกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร 

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ฝายระบบคอมพิวเตอรฯ

ฝายบริการสารสนเทศ

11.20

2.00

5.10

0.90

5.53

1.91

4.63

0.85

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการใหบริการและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม       5.60

โครงการจัดหาชุดลิขสิทธิ์
เพื่อการเรียนการสอน
(Microsoft office, window)

โครงการจัดหาซอฟตแวรสรางสื่อ
สิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล (Adobe)
 โครงการบริหารจัดการคุณภาพ
การใหบริการดาน IT ตามขอ
กำหนดมาตรฐาน ITIL เฟส2

โครงการสรางนวัตกรรมการให
บริการผานโมบายแอปพลิเคชั่น

โครงการพัฒนา Web Application

ฝายบริการสารสนเทศ

ฝายบริการสารสนเทศ

ฝายบริการสารสนเทศ

ฝายระบบสารสนเทศ

ฝายระบบสารสนเทศ

2.50

1.70

1.00

0.20

0.20

2.45

1.58

0.05

  -

  -
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ลำดับ             โครงการ/กิจกรรม                    ผูรับผิดชอบ             งบประมาณ     ใชจริง

ยุทธศาสตรท่ี ๓ บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ        0.39

1

2

โครงการบริหารทรัพยากร
สำนักบริการคอมพิวเตอร

โครงการบริหารตนทุน
สำนักบริการคอมพิวเตอร

ฝายฝกอบรมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

ฝายฝกอบรมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

ไมมีคาใชจาย

ไมมีคาใชจาย

-

-

ยุทธศาสตรที่ ๔ ปรับปรุงขีดความสามารถขององคกรและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

1

2

โครงการพัฒนาบุคลากร
 
โครงการรักษาและสรางความ
ผูกพันของบุคลากร 

สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

1.00

0.50

0.38

  -

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ                           1.80

1

2

3

4

โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ใหความรูแกนิสิต

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ใหความรูแกบุคลากร

โครงการจัดสัมมนาการบริหาร ICT 
สำหรับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง

สำนักงานเลขานุการ

ฝายฝกอบรมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

ฝายฝกอบรมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

ฝายฝกอบรมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

.60

.30

.40

.50

28.49

-

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : งบประมาณ อางอิง เอกสารงบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปบัญชี พ.ศ.2561 
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      สำนักบริการคอมพิวเตอร มีการกำหนดแผนงานโครงการเปนประจำทุกป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ซึ่งในป 2561 มีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ แยกตามแผนยุทธศาสตร และฝายตางๆ ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มั่นคง

ตัวชี้วัด

เวลาที่สามารถใหบริการ

เครือขายและระบบคอมพิวเตอร

จำนวนจุดใหบริการ

เครือขายไรสาย

จำนวนการถูกโจมตีทาง

ดานเครือขายลดลง

- รอยละเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใหบริการมีการนำไปใช

งานเพิ่มขึ้น 
- การแจงปญหาเครื่อง

คอมพิวเตอรติดไวรัสลดลง
 

เปาหมาย ป 2561

ไมนอยกวารอยละ 99

ไมนอยกวา 2,000 จุด

จำนวนการถูกโจมตีดาน

เครือขายลดลงรอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 10

              ผลการดำเนินการ

โครงการการจัดจางบำรุงรักษาระบบคอม
พิวเตอรและเครือขาย ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทำใหสามารถใหบริการไดมาก
กวาเปาหมายที่กำหนด คือรอยละ 99.99

โครงการพัฒนาระบบบริการเครือขายและ
โครงสรางพื้นฐาน สามารถเพิ่มจำนวนจุดให
บริการเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัย จำนวน 
1,541 จุด ของบริษัท AIS จำนวน 2,000 จุดซ่ึง
สามารถเพ่ิมจำนวนจุดใหบริการเครือขายไรสาย
ทั้งสิ้นจำนวน 3,541 จุด

โครงการความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังขาดเครื่องมือที่ใชในการดักจับ
การถูกโจมตีดานเครือขายจึงทำใหไมสามารถ
วัดคาการโจมตีไดชัดเจน

โครงการจัดหาซอฟตแวรตรวจสอบและปองกัน
ไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร สามารถดำเนินการจัด
หาเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีการใชบริการซอฟตแวร 
ลดลงจำนวน 1,685 ชุด คิดเปนรอยละ 20.88 
เนื ่องจากมีการปรับเปลี ่ยนซอฟตแวรจาก 
Kaspersky เปน Bidefender และการแจง
ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัสที่ใหบริการ
จากลดลง จาก 64 ราย เหลือ 21 รายคิดเปน
รอยละ 30.43 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการใหบริการและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม

                  ผลการดำเนินการ

โครงการจัดหาชุดลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน 
(Microsoft office, window) สามารถดำเนินการ
จัดซ้ือซอฟตแวร จำนวน 1,130  ลิขสิทธ์ิพรอมดำเนิน
การติดตั้งซอฟตแวรลิขสิทธิ์กับเครื่องคอมพิวเตอร
ของสวนกลางไดครบถวน คิดเปนรอยละ 100

โครงการจัดหาซอฟตแวรสรางสื่อสิ่งพิมพ 
และสื่อดิจิทัล (Adobe) เครื่องคอมพิวเตอรที่มี
การใชบริการซอฟตแวร Adobe เพิ่มขึ้นจำนวน 
4,814 โปรแกรม คิดเปนรอยละ 43.69
โครงการสรางนวัตกรรมการใหบริการผาน
โมบายแอพพลิเคชั่น สามารถดำเนินการ
ไดจำนวน 3 ระบบ ดังนี้
1. แอพพลิเคชั่นตรวจเช็คครุภัณฑประจำป 
   เวอรชัน 2 และมีความพึงพอใจระดับ 3.9
2. KULife (eSlip on Mobile) 
   มีความพึงพอใจระดับ 5.0
3. KU eMeeting มีความพึงพอใจระดับ 4.2

โครงการสรางนวัตกรรมการใหบริการผาน
เว็บแอปพลิเคชั่น สามารถดำเนินการได 
จำนวน5 ระบบ ดังนี้
1. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน e-Slip 
   มีความพึงพอใจระดับ 4.5
2. ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน 
   มีความพึงพอใจระดับ 4.0
3. ระบบสัญญาจางพนักงานเงินรายได
   มีความพึงพอใจระดับ 3.9
4. ระบบตรวจสอบขอมูลประวัตินิสิตรูปแบบใหม 
   (SmartCard) มีความพึงพอใจระดับ 4.2
5. ระบบแผนงบลงทุน งบประมาณเงินแผนดินมก. 
   ปงบ 2562 มีความพึงพอใจระดับ 4

              ตัวชี้วัด

รอยละเครื่องคอมพิวเตอรที่ให
บริการสวนกลางมีซอฟตแวรการ
ใชงานพื้นฐานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีการ
ใชบริการซอฟตแวร Adobe

- จำนวนโมบายแอพพลิเคชั่น
  ที่ใหบริการนิสิต บุคลากร 
  และองคกรภายใน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ระดับความพึงพอใจของ
  ผูใชโมบายแอพพลิเคชั่น
  ที่พัฒนาใหม 

- จำนวนโมบายแอพพลิเคชั่น
  ที่ใหบริการนิสิต บุคลากร
  และองคกรภายใน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ระดับความพึงพอใจของผู
  ใชโมบายแอพพลิเคชั่น
  ที่พัฒนาใหม  

   เปาหมาย ป 2561

 รอยละ 100

 

เพิ่มขึ้นรอยละ 10

 - มีแอพพลิเคชั่น 
   ไมนอยกวา 3 ระบบ
- ระดับความพึงพอใจ
   ไมนอยกวา 3.5
 

- มีแอพพลิเคชั่น 
  ไมนอยกวา 3 ระบบ
- ระดับความพึงพอใจ
   ไมนอยกวา 3.5
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ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

มีรายงานการใชพื้นที่อาคาร
สำนักบริการคอมพิวเตอร 

มีรายงานสรุปการวิเคราะห
เสนอผูบริหาร

เปาหมาย ป 2561

จำนวน 1 เลม

จำนวน 1 ฉบับ

ผลการดำเนินการ

โครงการบริหารทรัพยากรสำนักบริการคอมพิวเตอร 
ดำเนินการจัดทำรายงานการใชพื้นที่ จำนวน 1 เลม

โครงการบริหารตนทุนสำนักบริการคอมพิวเตอร
ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการเคราะห

เสนอผูบริหาร จำนวน 1 ฉบับ

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับปรุงขีดความสามารถขององคกรและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

             ตัวชี้วัด

รอยละของบุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะดานในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหนาที่ความรับ
ผิดชอบของตำแหนง
  
- จำนวนกิจกรรมการรักษา
  และสรางความผูกพัน
  ของบุคลากร

เปาหมาย ป 2561

รอยละ 70

ไมนอยกวา 3 กิจกรรม

                    ผลการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากร สามารถดำเนินการตาม
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะดานได รอยละ 100

โครงการรักษา และสรางความผูกพันของบุคลากร 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและสรางความผูกพัน
ของบุคลากร จำนวน 14 กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ป 2561 ผลการดำเนินการ

รอยละที ่เพิ ่มขึ ้นของ
การรับรู ขาวสารของ

สำนักบริการคอมพิวเตอร 

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก การประชาสัมพันธ
ภารกิจ และบริการของหนวยงาน สามารถดำเนิน
การไดรอยละ 12 เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ไวในแผนประชาสัมพันธเชิงรุก

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน
  กิจกรรม
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน
  นิสิต

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 โครงการการสงเสริมและพัฒนาใหความรูแกนิสิต
สามารถดำเนินการไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 650 (เทียบจาก
ป 60 จำนวน 2 กิจกรรม ป 61 จำนวน 15 กิจกรรม) 
และมีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้น รอยละ 1,168.18 (เทียบ
จากป 60 จำนวน 88 คน ป 61 จำนวน 1,116 คน)

- จำนวนหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของทุกหลักสูตร

- ไมนอยกวา 
  5 หลักสูตร 
- ความพึงพอใจ
  ไมนอยกวา 
  ระดับ 3.50

โครงการการสงเสริมและพัฒนาใหความรูแกบุคลากร 
มีจำนวนหลักสูตรอบรมเพ่ิมข้ึน 25 หลักสูตร (เทียบจาก
ป 60 จำนวน 11 หลักสูตร ป 61 จำนวน 36 หลักสูตร) 
และมีความพึงพอใจในทุกหลักสูตร ระดับ 4.43

- จำนวนหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของทุกหลักสูตร

- ไมนอยกวา 
  3 หลักสูตร 
- ความพึงพอใจ
  ไมนอยกวา 
  ระดับ 3.50

โครงการจัดสัมมนาการบริหาร ICT สำหรับผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง มีการจัดหลักสูตรอบรม 
จำนวน 7 หลักสูตร และมีความพึงพอใจ ระดับ 4.24
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ผลงานและรางวัลสำนักบริการคอมพิวเตอร มีการพัฒนาบุคลากร สงเสริมบุคลากรในการเสนอผลงานเขารวมในโครงการตางๆ 

เพิ่มมากขึ้น เชน โครงการรางวัลคุณภาพโครงการการจัดการความรู โครงการบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัย

จนประสบความเสร็จและความภาคภูมิใจตอองคกร

1.1 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน

นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานไดรับรางวัลดี

เรื่อง "สลิปเงินเดือนออนไลนฉับไวดวย KUlife" 

1.2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวน

งานการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ไดรับรางวัลดี เรื่อง"ระบบโอทีออนไลน

ของสำนักบริการคอมพิวเตอร"

1. โครงการรางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจำป 2561 

สำนักบริการคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลประเภทการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน

จำนวน 2 รางวัล และผลงานนำเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

1.3 ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร 

ไดรับรางวัลอันดับที่ 1 เรื่อง

"นวัตกรรมรากหญาสำหรับการตัดกิ่งไมสูง”



สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

21
ผลงานเดนในรอบป

สำนักบริการคอมพิวเตอรไดรับโลประกาศเกียรติคุณองคความรูอันดับ 3 ผลงานเรื่อง

"องคความรูจากการใช Workplace ในการบริหารจัดการ นำเสนอผลงานโดย คุณอำไพ แจงบุญหัวหนางานธุรการ 

และเกียรติบัตรในการนำเสนอองคความรูเรื่อง "การบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาระบบครุภัณฑ” และเรื่อง 

"การจัดการความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักบริการคอมพิวเตอร”

2. โครงการการจัดการความรู KU-KM Mart Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

22
ผลงานเดนในรอบป

มีบุคลากร จำนวน 2 ราย ประกอบดวย นางสุรินทร บัวทอง บุคลากรชำนาญการพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุมงานอำนวยการ และนางพจนีย อังกูรดีพานิชย นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุมงานวิชาชีพ รวมรับรางวัลบุคลากรดีเดน ประจำป 2561

3. รางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป พ.ศ. 2561





สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

ผูบร�หารพบบุคลากร และแนวทางการบร�หารงานภายใน สบค. 

เทคโนโลยีเทรนดจะมีผลกระทบกับเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนมหาว�ทยาลัย 22/02/61 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานดวย KPI และผูบร�หารแจงนโยบาย 

แนวทางการบร�หารงานของสำนักบร�การคอมพ�วเตอร 20/03/61
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

การว�เคราะหขอมูลดวย Tableau 11/05/62
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

การบร�การว�ชาการแกสังคมและชุมชน

คายเยาวชนสมองแกว ครั�งท่ี 26 สำนักบร�การคอมพ�วเตอร รวมกับกลุมคิวบิกคร�เอทีฟ ซ�ง่เปนกลุมท่ีมีประสบการณ

การจัดกิจกรรมเยาวชนที่ประสบความสำเร�จในคายเยาวชนในหลายๆรูปแบบ จัดคายเยาวชนสมองแกวเปนรุนที่ 26 

ณ สำนักบร�การคอมพ�วเตอร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตบางเขน โดยเนนเนื้อหาว�ชาการดานว�ทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี กิจกรรมสงเสร�มการแสดงออก ความคิดสรางสรรคโดยมีเยาวชนอายุระหวาง 9-15 ป เขารวมโครงการ 

จำนวน 58 คน
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

คายเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมคอมพ�วเตอร ครั�งท่ี 5 (Cubic Innovator Camp)

สำนักบร�การคอมพ�วเตอร รวมกับสถาบันสงเสร�มการสอนว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

จัดคายเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมคอมพ�วเตอร ครั�งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน -  4 พฤษภาคม 2561 

ณ อาคารสำนักบร�การคอมพ�วเตอร โดยเนนใหเด็กระดับมัธยมคิดและสรางสรรคช� ้นงาน 
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

สำนักบร�การคอมพ�วเตอร มีนโยบายสงเสร�มใหบุคลากรไดตระหนัก ซาบซ�้ง เขาใจและภาคภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรมไทย 

สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจ�งไดกำหนดจัดโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยข�้น

เพ��อใหบุคลากรไดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยจัดใหมีกิจกรรมรวมกันเพ��อสรางความสามัคคีภายในสำนักบร�การคอมพ�วเตอร
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

วันคลายวันสถาปนาสำนักบร�การคอมพ�วเตอร ครบรอบปท่ี 32 สำนักบร�การคอมพ�วเตอร 

จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักบร�การคอมพ�วเตอร ซ�ง่ตรงกับวันท่ี 25 มกราคม

ของทุกป ซ� ่งในป 2561 สำนักบร�การคอมพ�วเตอรไดจัดใหมีการทำบุญถวายภัตตาหารเชา

แดพระสงฆจำนวน 9 รูปเพ��อเปนสิร�มงคลแดบุคลากรตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ประเพณีสงกรานต” 

สำนักบร�การคอมพ�วเตอร ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จ�งไดดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ประเพณีสงกรานต” เพ��อเปน

สวนหนึ ่งในการรวมอนุรักษ�ประเพณีไทย ซ� ่งเปนวัฒนธรรมประจำชาติโดยจัดใหมี

พ�ธีสงน้ำพระพุทธ และรำน้ำดำหัวเพ��อเปนสิร�มงคลแดบุคลากรภายในสำนักบร�การคอมพ�วเตอร
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

งานวันข�น้ปใหม

สำนักบร�การคอมพ�วเตอร ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุมเทการทำงานของบุคลากร 

จ�งจัดงานวันข�้นปใหม เพ��อเปนการขอบคุณบุคลากร และไดพบปะสังสรรคเปนประจำปทุกป
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

ถวายพระพร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวช�ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การเขารวมกิจกรรมภายในมหาว�ทยาลัย
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

ถวายพระพร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร�
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

งานครบรอบวันสถาปนามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผูบร�หารและบุคลากร สำนักบร�การคอมพ�วเตอร นำโดย รศ.ดร.สมชาย นำประเสร�ฐชัย 

ผูอำนวยการสำนักบร�การคอมพ�วเตอรเขารวมพ�ธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวร�ยสามบูรพาจารย 

เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 76  

เมื ่อวันที ่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
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สำนักบร�การคอมพ�วเตอร

กิจกรรม

งานวันพัฒนาและปลูกตนไม

เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักบร�การคอมพ�วเตอร รวมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไมของมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป 2561 เพ��อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัววช�ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
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