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แผนปฏิบัติการดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 จัดท าขึ้น เพ่ือเป็น     
แผนแม่บท หรือแผนระยะยาว ส าหรับการด าเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดีโปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมี 
ประสิทธิภาพ และยกระดับการแข่งขันของประเทศให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 
4.0”  ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดัน
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน  
เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

 ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โลกเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการสร้างสรรค์ความรู้
และน าความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากนั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ เครือข่ายสังคม 
(Social Network) ท าให้ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก  ภาค
การศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ในการนี้มีนโยบายส าคัญในระดับชาติและระดับกระทรวงหลายประการ
ออกมารองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2564-2568 ได้สนับสนุนแผน
ระดับชาติ คือ ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2567 และ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2571   อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในขณะเดียวกัน
ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564-2568 นี้ ได้วางแนว
ทางการด าเนินการในภาพรวม ให้มุ่งไปสู่การบริหารจัดการด้านดิจิทัลแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ในการบรรลุ
เป้าหมายจะมียุทธศาสตร์หลักทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดกลไกที่สอดคล้องประสานกับแนวนโยบาย
ระดับชาติอย่างชัดเจน ได้แก่  1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม  2) 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบข้อมูลให้มี
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 

   ในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีโครงการที่สนับสนุนประกอบอยู่ ทั้งนี้ ภาพรวมของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2568 จะใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1,609.97 ล้าน
บาท มีโครงการที่จะด าเนินการทั้งสิ้น 16 โครงการ แยกเป็นงบประมาณการลงทุน ปี 2564 จ านวน 381.13 
ล้านบาท ปี 2565 จ านวน 371.16 ล้านบาท ปี 2566 จ านวน 365.03 ล้านบาท ปี 2567 จ านวน  249.18 
ล้านบาท และ ปี 2568 จ านวน 243.47 ล้านบาท  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมี
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในชาติอย่างยั่งยืน สืบไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเข้า
สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการสร้างสรรค์ความรู้และน าความรู้มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ เครือข่ายสังคม ท าให้ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุค 
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับภาคการศึกษา ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ด้วยการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ในการนี้มีนโยบาย
ส าคัญในระดับชาติและระดับกระทรวงหลายประการออกมารองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2564-2568 ได้สนับสนุนแผนระดับชาติ 
คือ ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2571   อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในขณะเดียวกันได้สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย 

1.1 แนวคิดหลักและวิธีการศึกษา 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2564-2568 ครั้งนี้ เป็นการ
ท าต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 
โดยได้ด าเนินการด้วยวิธีการดังนี้ 

1. ศึกษานโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การด าเนินงานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในมหาวิทยาลัย 
3. ศึกษาโครงสร้างองค์กร และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
4. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ จากคณะกรรมการจัดท าแผน ฯ 
5. วิเคราะห์ความต้องการและปัญหา 
6. ร่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2564-2568 
7. ประชาพิจารณ์ 

 
1.2   ไทยแลนด์ 4.0  

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท า
ที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
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บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรอื SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง มูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน 

เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 

เทคโนโลยี การแพทย์ สปา เป็นต้น  
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 
เป็น ตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน 
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน 
ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่ม
ต่าง ๆ อันได้แก่  
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กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัส
เตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  
กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ

วิชาชีพ  
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ 

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเข้มข้น   

1.3  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 - 2567 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้น ายุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ปี พ.ศ. 2563 - 2567 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างและส่งเสริมความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

ก าหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการ
สาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการพัฒนาประเทศ ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล มก. ปี พ.ศ. 
2564-2568 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้ วิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล 
เปิดเผยเชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน“ โดยมุ่งหวังให้น าไปสู่เป้าหมายของ
ประเทศ ในด้าน “การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้างความโปร่งใส
ในการท างานของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของประเทศ" ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานข้อมูลภาครัฐ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากลไกการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
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บทที่ 2 
ภารกิจ นโยบาย และ โครงสร้างของหน่วยงาน 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของ
ประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้ด าเนินภารกิจเพ่ือสนองนโยบายการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต่อมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ     ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังคงเป็นหน่วยงานของรัฐและอยู่ใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการ
ปรับปรุงกระทรวงใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท าให้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่
ภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินภารกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละ
พ้ืนที่ ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน : เน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิขาการ 
 วิทยาเขตก าแพงแสน : ส่งเสริมวิจัยขั้นสูง และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือภาคตะวันตก 
 วิทยาเขตศรีราชา : ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือบริหารภาคตะวันออก 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการเพ่ือภาค

อีสาน 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนงานส าหรับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และสนับสนุนการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 47 ส่วนงาน  ประกอบด้วย 29 คณะ 2 วิทยาลัย  4 
สถาบัน  4 ส านักงาน 6 ส านัก  2 ศูนย์   โดยจ าแนกเป็น 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ านวน 15 คณะ 2 วิทยาลัย 1 ส านักงาน 4 ส านัก  4 
สถาบัน 1 ศูนย์ รวม 27 ส่วนงาน 

 วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน  5 คณะ 1 ส านักงาน 2  ส านัก  1 ศูนย์  รวม  9 ส่วนงาน 
 วิทยาเขตศรีราขา 5 คณะ 1 ส านักงาน   รวม 6 ส่วนงาน 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  4 คณะ 1 ส านักงาน รวม 5 ส่วนงาน 
 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่กระจายตามวิทยาเขตและภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 16 สถานี 1ศูนย์วิจัย 4  สถานีฝึกนิสิต 4 โรงพยาบาลสัตว์  
โรงพยาบาล  2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 4 สถานีวิทยุ   
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 ส าหรับปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 
583 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย 544 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 39 หลักสูตร มีจ านวน
นิสิตทั้งหมด 67,120 คน แยกเป็น ปริญญาตรี 58,904 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 26 คน ปริญญาโท 
6,849 คน ปริญญาเอก 1,341 คน   และมีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 15,233 คน มีนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
ภาคปกติ นานาชาติ ภาษาอังกฤษ และพหุภาษา ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  รวม 7,267 คน 
มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้มีความสามารถพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 
9,937 คน โดยเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต แห่ง มก. จ านวน 876 คน    

(ท่ีมา: ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ.  2563 , กองแผนงาน) 
 

2.2 ภารกิจ นโยบาย ของมหาวิทยาลัย 
 ในส่วนของการขับเคลื่อนนั้นเชิงโยบายนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายหลักในการ

บริหารมหาวิทยาลัยที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์
การเกษตรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมน าศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์
สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ดัวย 6 U ประกอบ
ดัวย 

1) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
2) มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University) 
3) มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 
4) มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 
5) มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม (Social Responsibility University) 
6) มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก (Happiness University) 

 
   สัญลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

1. ตราสัญลักษณ์ 
  “พระพิรุณทรงนาค”  มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ าและกลีบบัว

หงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2486" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด 
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2. ปรัชญา  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนา
ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็น
อารยะของชาติ 
 
 3. วิสัยทัศน์ (Vision) 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพ่ือพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

 
4. พันธกิจ (Mission) 

  4.1  สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
4.2 สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มี

มาตรฐาน  สามารถแข่งขันได้ 
 4.3  ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม 

4.4  สืบสานท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด ารงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.5  บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
5. เอกลักษณ์  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 
6. ค่านิยมหลัก 
     มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม  
  
7. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  12 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2571) 
     ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
     ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล  
     ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจ  
     ยุทธศาสตรที่ 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
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 2.3 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทที่ 3 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1  สถานภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
 3.1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปัจจุบันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้ระบบ 
ใยแก้วน าแสงเป็นสื่อในการเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ มีศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ทีส่ านัก
บริการคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเร็วในการใช้งานให้
ดียิ่งขึ้น โดยจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพิ่มเติม ขยายช่องทางการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในส่วน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากเดิม 11 กิกะบิตต่อวินาที เป็น 34 กิกะบิตต่อวินาที และมีการ
ปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต 2 วิทยาเขต (ก าแพงแสน ศรีราชา) จาก 2 กิกะบิตต่อวินาที 
เป็น 3 กิกะบิตต่อวินาที โดยสามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก (Core Switch) เพ่ือรองรับระบบ Software-
Defined Networking (SDN) และรองรับช่องสัญญาณ (Bandwidth) ขนาด 100G 
 จัดหาอุปกรณ์เลือกเส้นทางหรือ Router ส าหรับวิทยาเขต จ านวน 3 วิทยาเขต ได้แก่ 
วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือรองรับระบบ SDN และรองรับช่องสัญญาณ (Bandwidth) ขนาด 10G 
 ปรับปรุงเครือข่ายห้องศูนย์ข้อมูล (datacenter) โดยใช้ระบบ SDN ประกอบด้วย SPINE 
Switch จ านวน 2 เครื่อง และ LEAF Switch จ านวน 10 เครื่อง รองรับช่องสัญญาณ 
(Bandwidth) ขนาด 40/100G 
 เพ่ิมระบบ Application Centric Infrastructure (ACI) ส าหรับการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยเครื่องแม่ข่ายบริการระบบสารสนเทศส่วนกลาง จ านวน 3 เครื่อง 
 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (firewall) แบบ Next-
generation Firewall (NGFW) ขนาด 10G จ านวน 2 เครื่อง ท างานแบบ Active-
Standby โดยสามารถท างานร่วมกับระบบ SDN เพ่ือก าหนด Policy ของระบบเครือข่าย
ภายในห้องศูนย์ข้อมูล 
 ปรับปรุงระบบ Monitor อุปกรณ์เครือข่าย จ านวน 3,000 อุปกรณ์ 
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รูปที่ 3-1 โครงสร้างระบบเครือข่ายก่อนและหลังการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

 การเชื่อมต่อเครือข่าย สู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

 
 

รูปที่ 3-2 การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต และ อินเทอร์เน็ต 
(อ้างอิง https://cacti.ocs.ku.ac.th/plugins/weathermap/weathermap-cacti-

plugin.php?action=viewmap&id=dbecae10003b5e8c8a5f) 
 
โดยมีโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ แผนผังโครงสร้างระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตแสดงในภาคผนวก  (รายละเอียด ในภาคผนวก ก-1) 
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 3.1.2 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ มีดังนี ้

1. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 15 เครื่อง 

ได้ด าเนินการจัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นระบบ Hyper Converse 
Infrastructure (HCI) จ านวน 8 โหนด เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาด 40G เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่
ให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบเว็บโฮส และเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูลกลาง 

2. รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบเครือข่าย จ านวน 32 เครื่อง  
เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ให้บริการระบบเครือข่าย ระบบตรวจสอบสถานะภาพ

เครือข่าย และระบบบริหารจัดการเครือข่าย มีจ านวน Physical Server ทั้งหมด 32 เครื่อง แบ่งเป็น
ระบบงานที่รันบน Physical Server จ านวน 25 เครื่อง ได้แก่ Firewall Server, KUWin Server, SMART 
Server, VPN Server, NTP Server, Radius Server  เครื่องแม่ข่ายที่รัน VMWare จ านวน 7 เครื่อง 
ร อ ง รั บ ร ะบบ ง า น ได้ แ ก่  ร ะบบ  Login Server, Network Operations Center (NOC) , Network 
Monitoring, DHCP Server, DNS Server, Download OpenSource 
 

3. การให้บริการประมวลผลระบบ AI (artificial intelligence)  
บริการ Platform Services รองรับงานด้าน HPC (High Performance Computing), 

ML (Machine Learning) โดยเครื่องแม่ข่ายติดตั้งการ์ด GPU ส าหรับใช้ประมวลผลงานด้านกราฟฟิก และ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาด 100G โดยใช้ซอฟต์แวร์ OpenShift Architecture ในการจัดการเชื่อมต่อ
ระหว่าง Container สามารถปรับใช้งานให้รองรับ Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมี Platform 
ให้เลือกใช้งาน ได้แก่   

 โปรแกรมส าหรับ NVIDIA Docker Image 
 NVIDIA CUDA 9.0 และ 10.0 

 โปรแกรมส าหรับการประมวลผลทางด้าน AI/ML 
 TensorFlow 18.07-py3 
 PyTorch 
 Theano 1.0.3 
 Caffe/Caffe2 18.03 
 Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) 
 MXNET (latest) 
 TensorRT (latest) 

 

(รายละเอียด ในภาคผนวก ก-2) 
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 3.1.3 ระบบส่ือสาร  

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดหาและติดตั้งให้บริการชุดเครื่องมือระบบสนับสนุนการเรียน 
การสอน การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ 

 

 
 

รูปที่ 3-3 ชุดเครื่องมือสื่อสารที่สนับสนุนระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 
3.1.3.1 TeleConference : ส าหรับการประชุมและการสอบ ที่ปลายทางมีระบบ VDO 

Conference มาตรฐาน สามารถใช้บริการได้ที่ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 จ านวน 2 ห้อง (ให้บริการ
เวลาราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ห้องประชุมทางไกล ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี และวิทยาเขตต่างๆ 

3.1.3.2 KU Cisco Webex Meetings : ส าหรับการประชุม การเรียนการสอน มีคุณสมบัติ 
รองรับการประชุมได้สูงสุดถึง 1,000 คน โดยไม่จ ากัดระยะเวลาการใช้งาน มีระบบบันทึกการประชุม 
รองรับวิดีโอระดับ HD รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android มีฟังก์ชั่นในการ
สนทนาในรูปแบบข้อความ สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอย่างไม่จ ากัด 

3.1.3.3 KU Microsoft Teams : ส าหรับการประชุม การเรียนการสอน มีคุณสมบัติ รองรับการ
ประชุมหรือการเรียนการสอน online แบบ 2 way communication ทั้งภาพและเสียง สูงสุด 250 users 
รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android 

3.1.3.4 KU Google Meet :  ส าหรับการประชุม มีคุณสมบัติ รองรับการประชุมได้สูงสุดถึง 100 
คน โดยไม่จ ากัดระยะเวลาการใช้งาน รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android มี
ฟังก์ชั่นในการสนทนาในรูปแบบข้อความ สามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และข้อความอย่างไม่จ ากัด 
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3.1.3.5 KU Workplace : เครื่องมือช่วยในการสื่อสารภายในองค์กร รองรับการถ่ายทอดสดการ
ประชุม 

3.1.3.6 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Unify Communication) ใช้งานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ติดต่อสื่อสารโดย 

 สามารถติดต่อได้ทั้งเครื่องโทรศัพท์ IP Phone  ,เครื่องคอมพิวเตอร์ ,โทรศัพท์มือถือ 
Smart Phone 
 ติดตั้งใช้งานบนเครือข่ายนนทรีเน็ตได้  
 สามารถใช้ประชุมทั้งภาพและเสียงด้วย IP Phone และ web conference ได้ 
 แก้ไขปัญหาหมายเลขระบบโทรศัพท์ที่ไม่เพียงพอกับผู้ใช้งานได้ โดยปรับเปลี่ยนจาก
หมายเลข 4 หลักเป็น 6 หลัก  
 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
 ระบบประชุมทางไกล 

 

 

รูปที่ 3-4 ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ PABX ของมหาวิทยาลัย 
 
(รายละเอียด ในภาคผนวก ก-3) 
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 3.1.4 ระบบกล้องวงจรปิด 

      ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยมีวัตถุประสงค์ 

 เพ่ือการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การลดภาระด้านการบ ารุงรักษา และสามารถใช้งานกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับงานบริหารจัดการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และติดตั้งจ านวน 16 ชุด ครอบคลุมพ้ืนที่การ
รักษาความปลอดภัยภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์และระบบการจัดเก็บข้อมูล ส าหรับสืบค้นข้อมูลที่บันทึกไว้ย้อนหลัง ใน
กรณีมีเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ได้รับจากการศึกษาและพัฒนานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการงานรักษาความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัย ในภาพรวม 

 
    

 
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3-5 การท างาน และส่วนประกอบ ของระบบกล้องวงจรปิด 

 
(รายละเอียด ในภาคผนวก ก-4) 
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3.2  สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก โดย
แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

3.2.1  ด้านทรัพยากรบุคลากร 
3.2.2  ด้านนิสิต/การศึกษา 
3.2.3  ด้านการเงิน 
3.2.4  ด้านวิจัย  
3.2.5  ด้านบริการวิชาการ 
3.2.6  ด้านบริหารจัดการอื่น ๆ 
 

 3.2.1 ด้านทรัพยากรบุคลากร  
ปัจจุบันระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกองการ

เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบประกอบด้วย 5 ระบบที่ใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบสารสนเทศบุคลากร ,ระบบ
สัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลั ย ,ระบบออกเลขที่หนั งสื อออนไลน์ , ระบบการออกรายงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ระบบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

   จากการส ารวจหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

1. ส่วนโครงสร้างองค์กร (สถานภาพเปิดใช้งานระบบเรียบร้อย) 

 การใช้งานระบบ : บริหารจัดข้อมูลการโครงสร้างองค์กร เช่น การจัดตั้งหน่วยงาน การ
ยุบเลิกหน่วยงาน การปรับระดับหน่วยงาน การเปลี่ยนสังกัดหน่วยงาน การเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงาน 

 การเชื่อมโยงข้อมูล : ระบบบริหารจัดการเงินเดือน (Payroll : KUSMARTP) ระบบ
บูรณาการข้อมูล ระบบ MIS ระบบ API (Application Programming Interface) 
ระบบ e-document 

 ผู้ใช้งาน : กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
2. ส่วนบุคลากร (สถานภาพเปิดใช้งานแล้วบางส่วนอยู่ระหว่างการด าเนินการ Data 

Cleansing) 

 การใช้งานระบบ : บริหารจัดการข้อมูลประวัติบุคลากร ประวัติการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร ประวัติส่วนตัว ประวัติด ารงต าแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติที่อยู่ ประวัติ
ครอบครัว ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติ
เงินเดือนค่าจ้าง 

 การเชื่อมโยงข้อมูล : ระบบบริหารจัดการเงินเดือน (Payroll : KUSMARTP), ระบบ
บูรณาการข้อมูล ระบบ MIS ระบบ API (Application Programming Interface) 
โดยได้มีการเชื่อมโยงระบบแล้วบ้างส่วนที่ด าเนินการ Data Cleansing เรียบร้อยแล้ว 
ระบบ e-document 
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 ผู้ใช้งาน : กองการเจ้าหน้าที่ 
3. ส่วนต าแหน่งบริหาร (สถานภาพอยู่ระหว่างการด าเนินการ Data Cleansing) 

 การใช้งานระบบ : บริหารจัดการข้อมูลประวัติต าแหน่งบริหาร 

 การเชื่อมโยงข้อมูล : ระบบบริหารจัดการเงินเดือน (Payroll : KUSMARTP), ระบบ
บูรณาการข้อมูล, ระบบ MIS, ระบบ API (Application Programming Interface), 
ระบบ e-document 

 ผู้ใช้งาน : กองการเจ้าหน้าที่ 
 

 3.2.2 ด้านนิสิต/ด้านการศึกษา   
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านการศึกษาตั้งแต่รับนิสิตเข้าศึกษา การช าระเงิน การ

ลงทะเบียนเรียน การจัดการอาจารย์ที่ปรึกษา การพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน การยื่นค าร้องขอจบ
การศึกษา จนกระท่ังยื่นค าร้องเพ่ือขอรับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากการส ารวจหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พบว่าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เป็นเอกภาพ การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีระบบที่ไม่เชื่อมโยง
กับระบบการลงทะเบียน นอกจากนั้นระบบทะเบียนนิสิตนั้นยังมี 5 ระบบด้วยกันแยกตามวิทยาเขต 
กิจกรรม และระดับการศึกษา คือ ระบบส าหรับวิทยาเขตบางเขนและก าแพงแสน พัฒนาโดยส านักบริการ
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก, ระบบส าหรับวิทยาเขตสกลนคร พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
วิทยาเขต,ระบบส าหรับวิทยาเขตศรีราชา พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานวิทยาเขต ,ระบบ
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจ้างพัฒนาและเป็นผู้ดูแลระบบ และระบบฐานข้อมูลกองกิจการ
นิสิต  

ปัจจุบันส านักบริหารการศึกษาได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) พัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารการศึกษา (KUISEA) เพ่ือรองรับการใช้งานส าหรับวิทยาเขตบางเขน และก าแพงแสน 
ประกอบด้วย  

 ระบบ One Stop Service สนับสนุนงานบริการไขแก้ปัญหา ตอบค าถาม รับยื่นค าร้องขอ
แก้ไขข้อมูลด้านการศึกษา และยื่นค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา 

 ระบบงานหลักสูตร และ มคอ. (CUR) สนับสนุนงานบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร 
สามารถใช้งานได้ทุกวิทยาเขต 

 ระบบทะเบียนประวัตินิสิต (STD) สนับสนุนงานบันทึกข้อมูลประวัตินิสิต และการมอบตัว
นิสิตสามารถใช้งานได้ทุกวิทยาเขต 

 ระบบจัดตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ (CLS)  

 ระบบลงทะเบียน (ENR)  

 ระบบการเงินนิสิต (FIN)  
อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน มีระบบงานบางส่วน

ยังคงใช้ระบบสารสนเทศเดิมอยู่ ดังนั้นระบบทะเบียนนิสิตใหม่ จึงต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
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สารสนเทศนิสิตเดิม เพ่ือให้การด าเนินงานด้านข้อมูลนิสิตส าเร็จลุล่วงจนถึงกระบวนงานสุดท้าย ซึ่งท าให้
การท างานยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย ส านักบริหารการศึกษาจะปรับปรุงระบบ KUISEA ให้ใช้งาน
ได้ทุกวิทยาเขต ประกอบด้วย 

 ระบบตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร 
 ระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์ 
 ระบบประเมินการเรียนการสอน 
 ระบบบริการเกรดออนไลน์ 
 ระบบทรานสคริปต์และเอกสารรับรอง 

ส าหรับระบบสารสนเทศนิสิตเดิมที่พัฒนาและดูแลโดยส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 ระบบประเมินการเรียนการสอน 

 ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ระบบบริการเกรดออนไลน์ 

 ระบบทรานสคริปต์และเอกสารรับรอง 

 ระบบยื่นค าร้องขอจบการศึกษา 

 ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนา

ระบบงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้ 

 ระบบจัดส่งรายงานคะแนนนิสิตอิเล็กทรอนิกส์ (e-KU6) เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นระบบจัดส่ง
รายงานผลเรียนของนิสิตให้กับผู้ปกครองทางอีเมล  

 ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นระบบลงทะเบียน
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (เวอร์ชั่นอังกฤษ) 

 ระบบสารสนเทศธนาคารหน่วยกิต เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน เริ่มตั้งแต่รับสมัคร จัดการข้อมูลชุดวิชา/รายวิชา การลงทะเบียนเรียน ผล
การเรียนของผู้เรียน และรายงานต่าง ๆ ของโครงการธนาคารหน่วยกิต ที่เปิดสอน
หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพร้อมในหลากหลายด้านรองรับ
การประกอบอาชีพยุคใหม่ 

ฐานข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ดูแลและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่
ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวใหม่ เริ่มเก็บข้อมูลนิสิตใหม่รหัส 62 ดังนั้นส านักบริการคอมพิวเตอร์จึง
ต้องพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิสิตกับฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาตัวปัจจุบัน และ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาตัว
ใหม่ดังกล่าว 
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 3.2.3 ด้านการเงิน 
สถานภาพปัจจุบันของระบบบริหารงบประมาณ พัสดุ และการเงิน แบ่งออกเป็น ระบบงาน

ใหญ่ ๆ 2 งานคือ ระบบจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ และระบบบริหารทรัพยากร องค์การ (ERP)  โดย
สถานภาพของระบบดังกล่าวมีดังนี้ 

1.  การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (eRevenue)  
ระบบนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ.

2559-2563 ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2560-2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยระบบมีกระบวนการด้านงบประมาณ (Budget Process) ที่ประกอบด้วย กระบวนการส าคัญ 4 ขั้นตอน 
คือ 

1) การจัดเตรียม/การจัดท างบประมาณ  (Budget Preparation) 
2) การอนุมัติงบประมาณ  (Budget Adoption) 
3) การบริหารงบประมาณ  (Budget Execution) 
4) การควบคุม/ติดตามประเมินผล  (Budget Control & Budget Evalution) 

 สนับสนุนการจัดท าค าขอโดยให้คณะ/ส านัก/สถาบัน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้
จัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ โดยประมาณการล่วงหน้า 5 ปี (เช่น 2565-2569) ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือใช้อ้างอิงในการค้นคว้าส าหรับการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ข้อมูลหลักที่จัดเก็บ 
• โครงสร้างหน่วยงาน  
• โครงสร้างแผนงาน ผลผลิตและเป้าหมาย งาน/โครงการ กิจกรรม  
• โครงสร้างผังบัญชีงบประมาณเงินรายได้  
• แบบฟอร์มการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

- แบบแสดงรายละเอียดค าชี้แจงประมาณการรายรับ  
- แบบสรุปรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  
- แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกิจกรรม  
- แบบรายละเอียดงบบุคลากร  
- แบบรายละเอียดงบด าเนินงาน  
- แบบรายละเอียดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
- แบบรายละเอียดงบเงินอุดหนุน  
- แบบรายละเอียดงบรายจ่ายอ่ืน 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ กองแผนงาน เป็นเจ้าของระบบและ ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์เป็นผู้พัฒนาระบบ คณะ/ส านัก/สถาบัน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ใช้ระบบ 

ระบบจัดการฐานข้อมูลคือ Oracle เขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP เครื่องแม่ข่ายและ
สถานที่ตั้งอยู่ที่ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีการเชื่อมโยงกับระบบ ERP โดยมีการน าข้อมูลการ
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จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ระบบ ERP โดยน าข้อมูลออกจากฐาน Oracle แปลงเป็น Excel 
สถานภาพการใช้งานปัจจุบัน ใช้งานได้ดี และมีการน าข้อมูลการจัดท าค าของบประมาณ

เงินรายได้ เข้าสู่ระบบ ERP โดยน าข้อมูลประมาณการงบรายจ่าย 6 งบ ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และงบกลาง มาใช้เป็นงบประมาณตั้งต้นในระบบ ERP ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2563 มีการอนุมัติงบประมาณ 100% เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาปรับงบฯ ปรับแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเพ่ือรองรับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
น ามาใช้เป็นต้นแบบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2563 ต่อไป 

 
2. ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP)   

 ระบบบริหารทรัพยากร องค์การ (ERP)  เป็นระบบที่ใช้จัดการบริหารงานทรัพยากร
ทั้งหมดทางด้านงบประมาณ พัสดุ และการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนาในรูปแบบ Client Server 
Application ภายในเครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัย  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะต้องมีการติดตั้ง
โปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Dynamic AX 2009)   และเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีการ join 
domain ร่วมกัน  โดยระบบจะสามารถเรียกใช้งานได้จากทุกสถานที่ และทุกเวลา  โดยระบบสามารถ
รองรับงานได้ 7 มิติ คือ มิติของแหล่งเงิน กองทุน แผนงาน หน่วยงาน โครงการ ปีการศึกษา และมิติเพ่ือ
การวิเคราะห์อ่ืน ๆ (เช่น เงินรับฝากท่ีมีวัตถุประสงค์)  

โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้  
1.  ระบบบริหารบัญชีแยกประเภท (General ledger, GL) 
2.  ระบบบริหารบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน (Account Receivables) 
3.  ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
4.  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing System) 
5.  ระบบบริหารเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน (Account Payable, AP) 
6.  ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
7.  ระบบบริหารจัดการธนาคาร (Bank Management) 
8.  ระบบงบประมาณ (Budgeting)  

 ข้อมูลหลักที่จัดเก็บ 
ข้อมูลหลักที่ใช้ในการจัดเก็บในระบบ ERP ทั้งระบบมีดังนี้ 
- มิติหน่วยงาน 
- โครงสร้างงบประมาณ 
- รายการงบประมาณ 
- รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร 
- รายละเอียดผังบัญชี 

รายละเอียดข้อมูลแยกตามระบบงานได้ดังนี้ 
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1. ระบบบริหารบัญชีแยกประเภท (General ledger, GL) 
- ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท 

2. ระบบบริหารบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน (Account Receivables) 
- ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้ ใบติดตามภาระหนี้ 

3. ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
- ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีสินทรัพย์ ข้อมูลการตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี ข้อมูลค่าเสื่อมราคา ข้อมูลค่าซ่อมบ ารุง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการสินทรัพย์ 
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing System) 

- ข้อมูลใบขอซื้อขอจ้าง ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อมูลรายงานการตรวจรับ ข้อมูลรายชื่อ
ผู้ขายสินค้า ข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อสินค้า 

5. ระบบบริหารเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน (Account Payable, AP) 
- ข้อมูลใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย ข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 

ทวิ) 
- ข้อมูลรับรองการหักประกันสังคม ข้อมูลการจ่ายเงินประจ าวัน ข้อมูลใบส าคัญรับเงิน 
- ข้อมูลภาษีซื้อ ข้อมูลเงินทดรองจ่าย ข้อมูลเงินส ารองจ่าย 

6. ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
- ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสินค้า/วัสดุคงเหลือ ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า/วัสดุ 

7. ระบบบริหารจัดการธนาคาร (Bank Management) 
- ข้อมูลธนาคาร ข้อมูลยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)  

8.  ระบบงบประมาณ (Budgeting)  
- ระบบงบลงทุน แผนการจัดท างบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ระยะ 5 

ปีงบประมาณ 
- ระบบข้อเสนอโครงการ แผนการจัดท าข้อเสนอโครงการ (โครงการแผนงาน

ยุทธศาสตร์ และโครงการแผนงานบูรณาการ) ประจ าปีงบประมาณ 
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบคือ กองคลัง คณะ/ส านัก/สถาบัน ใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบคือ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  (Server, 
Application) และ จนท.กองคลัง (Application) 

ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ Microsoft SQL Sever 2008 R12 Enterprise ปัจจุบัน
เครื่องแม่ข่ายของระบบ ERP ถูกจัดเก็บบน VMware vSphere 6.5 Enterprise  บนเครือข่ายนนทรี 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
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 3.2.4 ด้านวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ โดย

การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ และการให้บริการกับหน่วยงาน อาจารย์ 
นักวิจัย และท้ังผู้ที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบัน มีระบบบริหารจัดการสืบค้นและให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มก. 
(KUJ) ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3)  ระบบทุนอุดหนุนวิจัย (KURX) ระบบสืบค้นข้อมูล
งานวิจัย (KU Forest)  ระบบงานบุคคล (KUR-Person) ระบบติดตามโครงการ (KUR-TRACKING) ระบบ
บริหารข้อมูลทรัพยากรวิจัย (KURDI-Resource) ระบบบริหารการช าระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์
บทความ และการประชุมสัมมนา (KURDI-Pay)  และมีการบ ารุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับความต้องการในการใช้ระบบงานของหน่วยงาน นักวิจัย และผู้ใช้งานที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
มีการให้บริการข้อมูลที่มีอยู่แก่ระบบงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ร้องขอ  

และในปี พ.ศ. 2563  ได้ด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ิมเติมให้
รองรับการท างานตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชั่ น 
รวมถึงบูรณาการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยสะดวก ได้แก่  

 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสืบค้นและให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มก. (KUJ) ที่
สามารถท างานบน Windows Server 2016, MS SQL Server 2017 ที่มีรูปแบบ User 
Interface ที่ใช้ Bootstrap Framework และ Function ใหม่ให้ใช้งานร่วมกับขั้นตอน
การออก DOI ได้  

 ปรับปรุงระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3)  

 ปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรวิจัย (KURDI-Resource) ที่มีรูปแบบ User 
Interface ที่ใช้ Bootstrap และข้อมูลทรัพยากรวิจัยของนักวิจัยที่เชื่อมโยงมาจาก
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3)  

 ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย (KU Forest) ที่แสดงแผนภูมิ ปรับการใช้ Image 
Chart จาก API ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ไม่อ้างอิง API ภายนอกเครือข่าย มก. และเพ่ิมการ
แสดงข้อมูลทรัพยากรวิจัย และ H-Index บนหน้าจอ และ Resume ของนักวิจัย 

 จัดท าระบบ Web API ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. ไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานอื่นน าข้อมูลวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ไปพัฒนาระบบงานของตัวเอง  

 จัดท าระบบ KUR-Client ส าหรับผู้ดูแลระบบที่อยู่ในรูปแบบ Web Application  

 จัดท าWeb Application ส าหรับแสดง Chart Annual Report ส าหรับผู้บริหาร 

 จัดท าระบบเก็บข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัย  

 จัดท าระบบงานที่ปรับการเข้าใช้งานระบบให้รองรับระบบการยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง 
KU All-Login 
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  3.2.5 ด้านบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยส านักงานบริการวิชาการซ่ึงมีหน้าที่ในการให้บริการสารสนเทศ

โครงการพัฒนาวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  ส านักงานบริการวิชาการมีระบบ
สารสนเทศหลัก ดังนี้ 

1. ระบบโครงการพัฒนาวิชาการ จัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ โดยมีอาจารย์หรือ
บุคลากรผู้จัดท าโครงการฯ เป็นผู้ป้อนข้อมูล 

2. ระบบทรัพย์สินทางปัญญา  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  
เครื่องหมายการค้า โดยมีแหล่งข้อมูลมาจาก บุคลากร และหน่วยงานภายนอก 

3. พัฒนาเว็บไซต์ส านักบริการวิชาการ เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร และบริการ
ด้ า นบริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ตลอดจนผล ง านวิ จั ย ที่ ส า ม า ร ถ  ออกสู่ น วั ต ก ร รม เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3.2.6 ด้านบริหารจัดการอื่น ๆ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบต่างๆ เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการ แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วน
งาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 ได้พัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการ ดังนี้  
 1.  ระบบบูรณาการข้อ มูล (KU Integrated Data)  เป็น ระบบคลั งข้อมูล  (Data 
Warehouse) ของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนาขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 ให้มีข้อมูลแบบรวมศูนย์อยู่
ส่วนกลาง ด้วยการบูรณาการฐานข้อมูลให้มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นเอกภาพและคุณภาพ 
สามารถใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้สะดวก ลดการป้อนข้อมูลซ้ าซ้อน มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ด้านต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการเรียนการสอน  
2. ด้านการบริหารบุคคล  
3. ด้านวิจัย  
4. ด้านการเงินและงบประมาณ  
5. ด้านบริการวิชาการ  
6. ด้านกิจกรรมนิสิต  
7. ด้านอาคารสถานที ่

 ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และ 
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลบูรณาการ และ ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เป็นระบบที่สามารถประมวลผล
ข้อมูลจากฐานข้อมูลบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Integrated Data) ส าหรับผลิต
สารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูง ที่มีข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบ Dashboard ส าหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจ และก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย 7 ด้าน ได้แก่ สารสนเทศด้านการบริหาร
การเงิน การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ กิจการ
นิสิต และ อาคารสถานที่  โดยปัจจุบันผู้บริหารสามารถดู dashboard เพ่ือแสดงข้อมูลในมิติต่างๆ จาก
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ข้อมูล Data Warehouse ทั้ง 7 ด้าน มี dashboard ที่ได้ด าเนินการไว้แล้ว ได้แก่ 
 ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ภาพรวมงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ภาพรวมนิสิต 
 นิสิตเข้าใหม่ 
 ผลสัมฤทธิ์ของการผลิตบัณฑิต 
 ข้อมูลสถิติบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ภาพรวมบุคลากร 
 ภาพรวมการเกษียณอายุ 
 ภาพรวมรายรับ/รายจ่าย (MTD) 
 ภาพรวมรายรับ/รายจ่าย (ตามเดือน) 
 ภาพรวมอัตราส่วน ด้านการเงิน 
 ค่าสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี พ.ศ. 2563 
 เปรียบเทียบแผน-ผล งบประมาณรายรับ/จ่าย ประจ าปี บัญชี พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน ยังสามารถจัดท า dashboard ได้ตามความต้องการ เพ่ือน าเสนอผู้บริหารได้
ตลอดเวลา 

3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการรับ-ส่งหนังสือในระดับหน่วยงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/
งาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบในการติดตามสถานภาพการปฏิบัติงาน 
ค าสั่ง  ผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงด าเนินการพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถรองรับการแสดงผลแบบ Web Application และ Mobile Device เพ่ือให้
ผู้บริหาร และบุคลากร สามารถติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของหนังสือได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
สะดวกรวดเร็ว 

4. ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่า (e-Space) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่ใช้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นหลักทั้งหมดให้เป็นรูปแบบบริหารจัดการ
พ้ืนที่เช่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนในการท างาน รวมถึงป้องกันการ
สูญเสียของกระดาษและลดข้อผิดพลาดของระบบฐานข้อมูล อีกทั้งจัดหาระบบการบริหารจัดการสืบค้น
ข้อมูลการเช่าพ้ืนที่ไว้ส่วนกลาง ก็จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือ
สถานะของการเช่าพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปวิเคราะห์ให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีระบบย่อยต่างๆ ดังนี้ 

 บริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Setup) 
 บริหารจัดการข้อมูลพื้นที่ให้เช่า (Area Management) 
 บริหารจัดการงานสาธารณูปโภค (Service Management) 
 บริหารจัดการสัญญาจองและสัญญาเช่า (Contract Management) 
 บริหารจัดการใบแจ้งหนี้ (Collection Management) 
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 บริหารจัดการใบเสร็จรับเงิน (Financial Management) 
 บริหารจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอก (Interface to MIS) 
 บริหารจัดการการวางแผนงบประมาณรายได้ (Revenue Budget) 

5. ระบบวิเทศสัมพันธ์ เป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ สามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล  ออกรายงานสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร นิสิต และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปประกอบการวางแผน และการตัดสินใจด้านงานวิเทศสัมพันธ์ได้  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
แหล่งข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเป็นเอกภาพ ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า ทั้งข้อมูลย้อนหลัง ข้อมูล
ปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานโดยกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมี
รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 

 การรับสมัครนิสิตต่างชาติ 
 การออกหนังสือรับรอง 
 การเดินทางไปต่างประเทศ 
 ข้อมูล Partnership (MOU, MOA, LOI)  
 ข้อมูลทุน 
 ข้อมูล Visitor Request Form 
 ข้อมูล Visiting Professor 
 ข้อมูลการฝึกอบรมนานาชาติ 
 ข้อมูลของที่ระลึก และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนานาชาติ 
 Nonsee Newsletter และ คลังรูปภาพ 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล 
 เว็บไซต์การรับสมัครนิสิตต่างชาติ 

 
ระบบสารสนเทศทั้งหมดท่ีได้ด าเนินการระหว่างช่วง ปี พ.ศ. 2560 – 2563 (รายละเอียด ใน

ภาคผนวก ข) 
  
ทั้งนี้มีรายละเอียดสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของวิทยาเขตต่างๆ ได้แก่ 
• วิทยาเขตก าแพงแสน  (รายละเอียด ในภาคผนวก ค) 
• วิทยาเขตศรีราชา  (รายละเอียด ในภาคผนวก ง) 
• วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (รายละเอียด ในภาคผนวก จ) 
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3.3  วิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
 3.3.1 วิเคราะห์สถานภาพด้านดิจิทัลภายในองค์กร 
  (1) ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

1. มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนของนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ 
ควรมีการก าหนดรูปแบบของเทคโนโลยี ขอบเขตการให้บริการและความรับผิดชอบให้ชัดเจน ได้แก่ 
นโยบายการให้บริการระบบเครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สาย นโยบายการให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ
ดิจิทัล นโยบายการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ
เข้าใจ 

2. จากการส ารวจพบว่าหลายหน่วยงานยังมีปัญหาติดขัดเรื่องระบบเครือข่ายใช้สาย 
เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่าย Access Switch ไม่มีการต่ออายุประกัน และบางตัวหมดการรับประกัน ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีการส ารองอุปกรณ์ทดแทน และส าหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ยืมในกรณีที่
เกิดเหตุขัดข้อง 

 ปัจจุบันอุปกรณ์เครือข่าย Access Switch ภายในอาคาร เป็นความรับผิดชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และดูแลบ ารุงรักษาของหน่วยงาน ส านักจัดท าแผนเฉพาะ
ภายในส านักเอง 

 ควรมีการให้บริการเครือข่ายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบเพื่อปฏิบัติงาน
ประจ าเป็นอันดับแรก และควรขยายเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งาน
ให้ทั่วถึง 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดหาเส้นทางส ารองให้กับหน่วยงานระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 
รวมถึงทุกวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเครือข่าย 

5. ปัญหาอุปกรณ์เก่า ระบบเครือข่ายใช้สาย เนื่องจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ใช้สาย (Access Switch ประจ าคณะ ) มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี และรองรับความเร็วเพียง 100 Mbps  
ไม่สามารถรองรับความเร็วที่เพ่ิมข้ึน ควรมีการปรับปรุงให้เพ่ิมข้ึน 

6. ปัญหาอุปกรณ์เก่า ระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point ตามหน่วยงานและคณะ
ต่างๆ) เนื่องจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี ไม่สามารถรองรับ
ความเร็วที่เพ่ิมข้ึน ควรมีการปรับปรุงให้เพิ่มขึ้น 

7. ควรมีการแยกอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณส าหรับเครือข่ายแบบใช้สาย และ
เครือข่ายแบบไร้สายออกจากกัน เพื่อรองรับระบบงานที่ต้องการเสถียรภาพ 

8. ปัญหาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เนื่องจากระบบไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เสถียร เกิดเหตุขัดข้องบ่อยครั้ง ส่งผลให้อุปกรณ์เครือข่ายทั้งใช้สายและไร้สาย
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้าประจ าหน่วยงาน ไว้ส าหรับส ารองระบบ
เครือข่าย  

9. ขยายสถานที่ติดตั้ง และเพ่ิมจ านวนกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม 
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      (2) ด้านระบบสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง เพ่ือบูรณาการข้อมูลที่มา
จากระบบสารสนเทศของหน่วยงานหลักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ระบบบริหารการศึกษา ระบบ
บริหารการเงิน ระบบงานวิจัยและโครงการพัฒนาวิชาการ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริการวิชาการ 
ระบบกิจกรรมนิสิต ระบบอาคารสถานที่ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน สามารถผลิตและ
ให้บริการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี
ข้อมูลสารสนเทศท่ียังเป็นระบบย่อยๆ ที่ต้องน าข้อมูลมาบูรณาการ และใช้งานให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และ
พัฒนาเป็นแหล่งสารสนเทศกลาง หรือแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด ส าหรับด้าน การ
เรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และ การตัดสินใจด้านนโยบายของผู้บริหาร โดยสรุป
สถานภาพด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพข้อมูล 
   การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหลักให้เป็นระบบเดียวกันยังมีไม่ครบถ้วน จึงยากต่อการ

ที่จะบริหารจัดการให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน  เมื่อข้อมูลในแต่ละระบบไม่ตรงกัน ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ 
หน่วยงานต่างๆ เช่น คณะและภาควิชาต้องท างานซ้ าซ้อนเพ่ือจัดเก็บข้อมูลทุกๆด้านของตนเอง ทั้งที่มี
ข้อมูลจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยแล้ว  

   ดังนั้นมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สามารถผลิตสารสนเทศใน
ระดับท่ีดีขึ้น มีคุณภาพข้อมูลที่ดี อันประกอบด้วย ความเป็นเอกภาพของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ความทันสมัยของข้อมูล ความเข้าถึงง่ายของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล เพราะสารสนเทศที่ดีเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้นคุณภาพสารสนเทศยังส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ลดการท างานซ้ าซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน และท่ีส าคัญส่งผลต่อการตัดสินใจ
และการวางนโยบายของผู้บริหารด้วย  

 ด้านมาตรฐานข้อมูล 

   ระบบฐานข้อมูลหลักท่ีพัฒนาขึ้นในระยะเวลาที่ต่างกัน และขาดการประสานงานกัน 
ท าให้ขาดมาตรฐานข้อมูล อีกทั้งไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน เป็นภาระต่อผู้ใช้ในการน าข้อมูลมาบูรณาการเพื่อใช้
งาน และยังต้องเสียเวลาในการปรับแต่งข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  

 ด้านการน าเสนอข้อมูล 
   มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยใหม่ เพ่ือลดปัญหาของหน่วยงานที่

ผลิตสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย ในการน าเสนอสารสนเทศและข้อมูลสถิติต่างๆ  บนเวบไซต์ของ
หน่วยงาน ท าให้ผู้ใช้งานรับทราบว่ามีข้อมูลกระจายอยู่ที่ใดบ้าง ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล นอกจากนั้น
หน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มปรับปรุงเวบไซต์ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้มีมาตรฐาน ทั้งรูปแบบ และ
การน าเสนอข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
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 ด้านการเชื่อมโยงระบบ 
   มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล มก. เพ่ือเป็นระบบสารสนเทศท่ี

เป็นระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและ
การเงิน ด้านบุคลากร ด้านนิสิต ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านกิจกรรมนิสิต  ท า
ให้หน่วยงาน เช่น คณะต่างๆ ลดการส่งข้อมูลให้หน่วยงานกลางซ้ าซ้อนหลายครั้ง เพ่ือตรวจสอบหรือแก้ไข
ข้อมูล ลดภาระการน าเข้าข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบซึ่งต้องใช้เวลามาก รวมทั้งภาระในการบูรณา
การข้อมูลจากหลายแหล่ง 

 ด้านกระบวนการท างาน 
 กระบวนการท างานซับซ้อน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างองค์กรที่มีหลายล าดับชั้น 

ดังนั้นท าให้การด าเนินงานด้านข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า บางกระบวนการยังไม่ชัดเจน เช่น ด้านการเงิน 
 

 ด้านคุณภาพระบบสารสนเทศ 
   เนื่องจากมีหน่วยงานหลายหน่วยในมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้สารสนเทศจากฐานข้อมูล

หลัก หากแต่การพัฒนาระบบส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานเจ้าของเป็นหลัก ไม่ได้
สอบถามความต้องการของผู้ใช้อย่างทั่วถึงให้ครบถ้วน ท าให้ระบบไม่สามารถสนับสนุนการท างานผู้ใช้ใน
มหาวิทยาลัยได้ดี นอกจากนั้นบางระบบมีการออกแบบที่ซับซ้อนท าให้ผู้ใช้ท างานผิดพลาดบ่อย ต้องแก้ไข
ข้อมูลหลายครั้ง เพ่ิมภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน และบางระบบไม่ได้เก็บข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้ 
ท าให้ผู้ใช้งานขาดข้อมูลที่จ าเป็น นอกจากนั้นระบบส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถรับข้อมูลแบบออนไลน์จากผู้ใช้ที่
เป็นแหล่งข้อมูลได้โดยตรง ยังคงมีการส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อยู่ ท าให้การรวบรวมและการ
ประมวลผลข้อมูลล่าช้า รวมทั้งขาดการให้บริการสืบค้นข้อมูลแบบบูรณาการ 

 
 ด้านซอฟต์แวร์สนับสนุน 

  หน่วยงานต่างๆ มีความต้องการซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
เพ่ือการเรียน การสอน และการวิจัย ซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากมีการจัดซื้อรวมทั้งองค์กรจะท าให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ 

 ด้านการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศซ้ าซ้อน 
  จากที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานที่ยังมีการพัฒนาระบบเดียวกันซ้ าซ้อนเป็นจ านวนมาก 

ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณมาก 
 

 ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
   ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ 

- ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความส าคัญและรับทราบความจ าเป็นของการตั้งงบ
บ ารุงรักษา ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และ อื่นๆ   

- ขาดงบประมาณส าหรับจัดซื้อและดูแลรักษาระบบ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศ หรือโสตทัศนูปกรณ์ 

- ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ 
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- งบประมาณท่ีเหมาะสม ส าหรับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และ อ่ืนๆ   
- งบประมาณส าหรับการบริการ 
- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ขาดงบประมาณซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปสนับสนุนการท างานและการวิจัย ให้แต่ละ

หน่วยงานจัดการเอง ซึ่งท าให้ราคาการจัดซื้อมีราคาสูงและซ้ าซ้อน ทาง
มหาวิทยาลัยควรจะเป็นตัวกลางประสานงานจัดซื้อ 

- IT ส่วนกลาง (ในห้องเรียน / ศูนย์เรียนรวม) ขาดอุปกรณ์ต่อพ่วงและการบ ารุงรักษา 

 ด้านปัจจัยสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศ 
  การที่จะท าให้คุณภาพข้อมูลมีคุณภาพดีนั้น ไม่เพียงแตต่้องมีระบบสารสนเทศท่ี

ออกแบบมาดี ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ต้องส่งเสริม
สนับสนุนผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบในการป้อนข้อมูล หรือใช้งานข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้สะดวก 
รู้วิธีน าเข้า และค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้องด้วย โดยมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- การให้ค าแนะน า และช่วยเหลือในระหว่างการใช้งานระบบ ในรูปแบบ help desk 
หรือ FAQ 

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพและความพอเพียง  
 

 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือท า

หน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ ด้านต่างๆ ก ากับดูแลด้านนโยบาย ด้านกระบวนการจัดการ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังขาดการดูแลและควบคุมมาตรฐานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หน่วยงานต่างๆ สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งานโดยอาจไม่ได้ท าการศึกษาความต้องการใช้
งานอย่างทั่วถึง เกิดปัญหาด้านคุณภาพข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลมากมาย หลายหน่วยงานมีการ
พัฒนาระบบที่ซ้ าซ้อนขึ้น สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ อีกท้ังข้อมูลที่ผลิตโดยระบบเหล่านั้นก็ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
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   แนวทางการแก้ไขด้านระบบสารสนเทศ 

        จากสถานภาพการด าเนินการด้านระบบสารสนเทศด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยยังคงต้องพัฒนา 
ปรับปรุง และมีแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบ โดยมหาวิทยาลัยควรด าเนินการส าคัญ 3 
ประการคือ 

1.  ปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมให้ดีขึ้น โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลย่อยเข้าด้วยกัน 
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

2.  ศึกษา และพัฒนาระบบเพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้ใช้โดยรวม  
3. พัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศหลัก โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหลักเข้าด้วยกัน

เพ่ิมเติม เพ่ือสามารถผลิตสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลดภาระการจัดการด้านข้อมูลแก่ทุก
หน่วยงานใน มก. รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการได้ดีขึ้น โดยสามารถอ้างอิงวิธีการ
ด าเนินการตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ ระยะที่ 2  

 ได้ที ่(Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF 2)           

         และ (http://egif.mict.go.th/document/THeGIF2.pdf)  

ซึ่งเน้นการวางแผนงานที่ชัดเจน โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านธุรกรรมข้อมูล ระบบงาน
และเทคโนโลยี เนื่องจากการด าเนินงานด้าน IT นั้นต้องใช้งบประมาณสูง และใช้เวลานาน จึงควร
ด าเนินการอย่างรัดกุมเพ่ือให้ได้ระบบที่มีคุณภาพดี ตรงใจผู้ใช้ และคุ้มค่าต่อการลงทุน  

การจัดท าสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลนั้น สามารถอ้างอิงคู่มือการจัดท ามาตรฐานข้อมูลได้จาก
กรอบ TH e-GIF ระยะที่ 4 (http://egif.mict.go.th/document/thegifhandbook.pdf)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://egif.mict.go.th/document/thegifhandbook.pdf
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 3.3.2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านดิจิทัลภายในองค์กรในภาพรวม  
 

ปัจจัยด้านดิจิทัล จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.นโยบายด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

มีนโยบายสารสนเทศด้านต่างๆ ที่
ครอบคลุม และทันต่อ
สถานการณ์ 

- งบประมาณการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงพอ 

- การสื่อสารนโยบายสู่กลุ่ม
ประชาคม มก. ยังไม่ทั่วถึง 

- ขาดการทบทวนนโยบายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

2.กระบวนการบริหารจัดการ - มีคณะกรรมการก ากับดูแลทั้ง
ด้านนโยบาย และด้านการ
ด าเนินงานต่างๆ 

- มีส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการ และติดตาม 

- มีส านักงานวิทยาเขต เป็น
หน่วยงานหลักในการประสาน
กับส่วนกลาง ด าเนินการ และ
ติดตาม แต่ละวิทยาเขต  

- การด าเนินการด้านสารสนเทศ 
ระหว่างหน่วยงานยังขาดความ
เป็นเอกภาพ 

- การน า frame work มาตรฐาน 
มาใช้ในการด าเนินการยังมีน้อย 

- การสนับสนุนการแก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่หน่วยงาน 
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

- การปรับปรุงกระบวนการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลยังตอบสนองได้
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.ระบบ HW - มีส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็น
หน่วยงานกลาง ในการดูแล
รับผิดชอบและให้บริการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์ฮารด์แวร์ 

- มี data center ที่ทันสมัย 
ส าหรับการติดตั้งคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย 

- มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง ในอัตราส่วนที่
เหมาะสม 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอทุกหน่วยงาน  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 

 
 

4.ระบบเครือข่าย - ช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายภายนอกมีขนาดใหญ่ 

อุปกรณ์ที่มีอยู่บางส่วนไม่ทันสมัย 
และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
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ปัจจัยด้านดิจิทัล จุดแข็ง จุดอ่อน 
และใช้งานแบบคู่ขนาน  

- สัญญาณเครือข่ายครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์
เครือข่ายที่หลากหลาย 

การตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ทีมี่เพ่ิมมากข้ึน 
 

5.ระบบสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ 

- มีระบบสารสนเทศท่ี
หลากหลายรองรับต่อพันธกิจ
ต่างๆของมหาวิทยาลัย 

- มีการพัฒนา Mobile 
Application เพ่ือตอบสนอง
บุคลากรและนิสิต 

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และ 
Clound Service ที่สนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

- ยังมีระบบสารสนเทศท่ีซ้ าซ้อน
หรือใกล้เคียงกัน ของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นตามความ
ต้องการ  

- ระบบสารสนเทศที่มียังมีไม่
เพียงพอต่อพันธกิจที่เพ่ิมข้ึน 
หรือ เปลี่ยนแปลงไป 

- ขาดการก าหนดรูปแบบ
มาตรฐานในการเลือกเครื่องมือ 
และฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 

- จ านวน License ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ยังไม่เพียงพอ 

6.ข้อมูล - มหาวิทยาลัยมีข้อมูลทุกด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก 

- มีระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 
(MIS/EIS) 

 

- ยังไม่มีมาตรฐานกลางของข้อมูล 
- การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล

หลักให้เป็นระบบเดียวกันยังไม่
ครบถ้วนทุกด้าน 

- การจัดเก็บข้อมูลบางส่วนยัง
ซ้ าซ้อน 

7.ความมั่นคงปลอดภัย - มีเครื่องมือในการควบคุมความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของ เครือข่าย server client  

- บุคลากรขาดความตระหนักด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล 

- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

- ขาดเครื่องมือและกระบวนการ
ทดสอบด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ในส่วนของระบบครือ
ข่าย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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ปัจจัยด้านดิจิทัล จุดแข็ง จุดอ่อน 

8.บุคลากร - มีที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- บุคลากรให้ความสนใจและ มี
ความกระตือรือร้นด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ 

- มีการอบรม/ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิม
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

- บุคลากรทั้งระดับผู้ใช้งาน และผู้
ให้บริการด้านสารสนเทศ ส่วน
หนึ่งยังขาดทักษะดิจิทัลในระดับ
ที่เหมาะสม 

- ยังขาดบุคลากรด้านเทคนิคใน
อัตราส่วนที่เหมาะสม 

 
ทั้งนี้จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบันและปัญหาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย คณะผู้จัดท า

แผนปฏิบัติการฉบับนี้ ได้เสนอกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาโดยเสนอโครงการต่างๆ ที่ควรด าเนินการดังแสดง
ในบทที่ 4 
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บทที่ 4 
เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปี พ.ศ. 2564-2568  

 แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2564-2568) จัดท าเพ่ือใช้ในการพัฒนาและ
ด าเนินการด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกรอบและสาระการด าเนินงาน สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2571   ดังนี้ 

4.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 4.1.1 วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนพันธกิจ
ด้านการวิจัยและการศึกษาขั้นสูง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

 
4.1.2 พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารงานและสนับสนุนกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคงปลอดภัย และ เป็นมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีความรู้และทักษะดิจิทัลเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค ์มี

คุณธรรมและจริยธรรม 
3. ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ 

การปฏิบัติงานตามพันธกิจในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
4. จัดหา พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

      4.1.3 เป้าประสงค์  
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพ่ือ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งน้อมน าศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและน า
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันประกอบด้วย 6U ได้แก่ Green University, Digital University, Research 
University, World Class University, Social Responsibility University แ ล ะ  Happiness University นั้ น 
จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพ่ือเป้าประสงค์ส าคัญ 4 ประการคือ  

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (Effectiveness) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และการลดระยะเวลาในการบริหารจัดการข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจเหล่านี้   
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2. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (Service Quality) ในด้านต่างๆ แก่นิสิต บุคลากร ประชาชน และ
หน่วยงานภายนอก จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น 

3. ลดต้นทุนการด าเนินงาน (Cost Efficiency) ให้เหลือต่ าที่สุด โดยเฉพาะต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 
เช่น การลดการใช้เอกสาร (Paperless) โดยเปลี่ยนระบบการท างานมาเป็นการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน การ
ลดต้นทุนที่ต้องประมวลผลข้อมูลซ้ าซ้อนด้วยแรงงานคนอันเกิดจากการขาดฐานข้อมูลกลางให้ใช้งาน หรือการลด
ต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศซ้ าซ้อน เป็นต้น  

4. เพิ่มความเชื่อถือได้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Reliability and Reputation) 
หมายถึง ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ในด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการประชาสัมพันธ์ การให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีคุณภาพ แก่นิสิต บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างแพร่หลาย 
 

 4.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการพร้อมกันไปใน

หลายด้าน และอย่างเป็นระบบ โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยมี
มาตรฐานระดับโลก สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการศึกษา การบริการ
วิชาการและการวิจัย สนับสนุนบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ 

1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม (Smart People) 
2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Smart Services) 
3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (Smart 

Governance) 
4 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล และ ระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

(Super Data) 
5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ (Super Infra) 
 

 

รูปที่ 4-1 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2564-2568)                                                     หน้า 34 
 

4.2  ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2564-2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม  

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม แก่ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน และพร้อมรับการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล  

เป้าประสงค์หลัก  
1.   นิสิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ าเป็นต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ

ท างานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน 
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการ การ

ตัดสินใจและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
3.  บุคลากรด้านดิจิทัล  ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการบริหารจัดการ ใช้

งานและให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งมี
ความรู้เชิงลึกที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ของมหาวิทยาลัย 

4.  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ที่มีคุณภาพและพอเพียง 
5.  ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์และความรู้ด้านดิจิทัลสามารถใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการได้อย่าง

เหมาะสม 
  
เป้าหมาย  
1. นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล   สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการวางแผน บริหารจัดการได้  
3. จ านวนสัดส่วนของบุคลากรด้านดิจิทัลต่อจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนที่เหมาะสม 
4. จ านวนบุคลากรด้านดิจิทัลที่ได้รับใบรับรองความสามารถหรือทักษะด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

วัตถุประสงค์  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเทคโนโยลีดิจิทัลมาสนับสนุน
กิจการและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  

เป้าประสงค์หลัก  
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในพันธกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม 
2. การให้บริการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการให้บริการ (Quality 

of Digital Service)  
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านดิจิทัลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถได้รับบริการดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
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 เป้าหมาย  
1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การด าเนินการเชิงรุก 
2. นวัตกรรมบริการหรือนวัตกรรมกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
3. นวัตกรรมหลักสูตรหรือระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ ธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติด้านดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การก ากับดูแลกลไกและกระบวนการให้มีธรรมาภิบาล ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์หลัก 
1. พัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติด้านดิจิทัล 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับต่างๆ  
3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่ออกแบบ พัฒนาตามแนว

ที่ก าหนด  และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 

  เป้าหมาย 
1. นโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล  
2. จ านวนและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม   ตอบสนองต่อพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน เช่น 
1) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบริหารการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 

ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ การประกันคุณภาพ งานการเงินและธุรการ  
3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและ

งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ 
4) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือให้บริการนิสิตและประชาชน 
5) ระบบสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดข่าวสารทางไกล 

3. จ านวนระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันได้ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบของข้อมูลให้มีมาตรฐานและระบบฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการวิจัย การบริการวิชาการ การวิจัย บุคลากร การเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก      

เป้าประสงค์หลัก  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  
2. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลกลางสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันภายในระหว่างหน่วยงาน

ภายในและภายนอก  ช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลและการท างานซ้ าซ้อน 
3. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และครอบคลุมด้านต่างๆ พร้อมใช้สนับสนุนการ

ด าเนินงาน 
4. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันพร้อมใช้

สนับสนุนการด าเนินงาน  

เป้าหมาย  
1. มหาวิทยาลัยมีแพลตฟอร์มระบบของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  
2. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลกลาง เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ และบุคลากร สามารถเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนกันภายในระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  
3. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และครอบคลุมด้านต่างๆ พร้อมใช้สนับสนุนการ

ด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย  ระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยและอ่ืนๆ ที่เป็นมาตรฐานสามารถรองรับ
การด าเนินการด้านดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และให้บริการแก่หน่วยงาน บุคลากรและนิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย 

เป้าประสงค์หลัก  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถรองรับพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสนับสนุนการค านวณและประมวลผลขั้นสูงในการท าวิจัย  
3. มหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีความม่ันคง ปลอดภัยจากการโจมตีภายนอกและภายใน  
4. มหาวิทยาลัยมีขนาดของช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการใช้งานและการวิจัย

สูงขึ้นได ้

 เป้าหมาย 
1. มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สามารถรองรับพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ

เสถียรภาพสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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2. มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบส ารองข้อมูล ที่มีความมั่นคงปลอดภัยจากการโจมตีภายนอกและ
ภายใน  

3. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีความมั่นคง ปลอดภัยจากการโจมตีภายนอกและภายใน รวมทั้งจาก
การช ารุดเสียหาย และมีความทันสมัย มีมาตรฐานเดียวกัน  

4. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างเหมาะสม มีความเชื่อถือได้สูง สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 
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บทที่ 5  
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อผลักดันแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2564-2568)   
 

5.1  แนวทางการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์  
 
        การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ
งานด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยโดยตรง มีอ านาจและความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงาน โดยให้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาดิจิทัล ของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล จึงก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือผลักดัน
ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วย 

1.  ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมี 
 อธิการบดีเป็นที่ปรึกษา มีรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ท าหน้าที่เป็น ผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงประจ ามหาวิทยาลัย (CIO) ประธานคณะกรรมการ มีส านักบริการคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการ และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 

 ก ากับและผลักดันให้เกิดการน านโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติ 
 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่มีล าดับ

ความส าคัญสูง (High Priority) 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินการด้านสารสนเทศ ที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการตามข้อ 1. โดยท า
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ก าหนดทิศทาง ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Monitoring) เป็นระยะ  

 คณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นการท างานร่วมกันระหว่างตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่าย 
เพ่ือท าหน้าที่ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมต่อไป โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

3.  ก าหนดให้ทุก คณะ ส านัก สถาบัน แต่งตั้งผู้บริหารระดับ รองคณบดี หรือ ผู้ช่วยคณบดี เพื่อ
รับผิดชอบด้าน ดิจิทัล ของหน่วยงาน ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

4. วางระบบติดตามผลการพัฒนาระบบดิจิทัล โดยใช้สารสนเทศและความรู้ (Knowledge-Driven 
Monitoring System) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 ระบบของการน าองค์ความรู้เข้ามาเป็นตัวบอกระดับและผลการท างาน โดยประเมินจากมุมมองของ
ผู้ใช้ระบบเป็นส าคัญ (User-Oriented Monitoring) และให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการรับ
ฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

5. ก าหนดให้มีการใช้กลไกประกันคุณภาพมาด าเนินการ  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา 
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6. มีการประสานระหว่างการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน และ การประกันคุณภาพให้ด าเนินไปในทิศ
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดวงจร Plan-Do-Check-Act อย่างครบถ้วนในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
และก าหนดให้มีการใช้กลไกการประกันคุณภาพมาดูแลติดตาม เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา โดยมีการประสานงานกับฝ่ายประกันคุณภาพ ในการก าหนด KPI ด้านข้อมูล 
โดยแบ่งส่วนข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และ ก าหนดให้มี ชนิด 
ปริมาณและคุณภาพเป็น ตัวประเมินสมรรถนะที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบ   

7. จัดให้มีการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดนโยบายด้าน
สารสนเทศกลางร่วมกัน เน้นการท างานอย่างมีธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม จากนั้นจึงกระจายการลงทุนบางส่วนด้าน
สารสนเทศ ให้กระจายไปยัง หน่วยงานระดับ คณะ ส านัก สถาบัน อย่างเหมาะสม โดยมีการประสานงานอย่ าง
ใกล้ชิดในการจัดท าข้อก าหนด การจัดซื้อ ตรวจรับ และ การบ ารุงรักษา ดูแลบริหาร ให้ครบถ้วนตาม วงจรชีวิตด้าน
สารสนเทศ  
 
5.2  โครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย  
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ด้าน 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

วิทยาเขต 

คกก.
ก ากับ
ดูแล
ข้อมูล 

คกก.
คุ้มครอง

ข้อมูลส่วน
บุคคล และ
ความมั่นคง
ปลอดภัย 
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5.3  องค์ประกอบ และ อ านาจหน้าที่ คณะกรรมการฯ  
 

คณะกรรมการ องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 
1. คณะกรรมการนโยบาย
ด้านสารสนเทศ 

• รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นประธาน 

• คณบดี / ผอ. / ผูบ้ริหาร
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านดิจทิัล 

• ผอ. / ผู้แทนส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์เป็น เลขานุการ 

• ที่ปรึกษาภายในและภายนอก 
 

• ให้ค าปรึกษากับอธิการบดีในดา้นกิจการดิจิทัล 
• ก าหนดนโยบายการด าเนนิงานด้านดิจทิัลใน

ด้านตา่งๆ 
• ก าหนดระเบียบในการใช้งานทรพัยากรดิจิทัล 
• นโยบายความปลอดภัยของสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
• ก ากับดูแลให้การด าเนินงานด้านระบบดิจิทัลใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีการใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสมคุ้มค่า 

2. คณะกรรมการด าเนินการ
ด้านสารสนเทศ 

• รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นประธาน 

• ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขต  
• คณบดี / ผอ. / ผูบ้ริหาร

หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านดิจทิัล 

• ผอ. / ผู้แทนส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ เป็น เลขานุการ 

 

• ประสานงานในการด าเนนิการตามนโยบาย
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

• ประสานงานในการด าเนนิการดา้นสารสนเทศ
ในหน่วยงาน  

• เสนอความคิดเห็นในเร่ืองนโยบาย  และ การ
ด าเนินการ ไปยงักรรมการนโยบาย 

• ตั้งคณะท างานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 

3. คณะกรรมการ 
บูรณาการและด าเนนิงาน
ด้านมาตรฐานข้อมูล 
 

• รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นประธาน 

• คณบดี / ผอ./ ผูบ้ริหาร 
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านดิจทิัล 

• ผอ. / ผู้แทนส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์เป็น เลขานุการ 

 

• จัดท ามาตรฐานข้อมูล เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานตา่งๆ  

• ให้แนวทางและค าปรึกษาในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบที่มปีระสทิธิภาพและเปน็มาตรฐาน 

• ก ากับดูแลให้ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลเกิดข้ึน
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกใน
ลักษณะที่เปน็มาตรฐาน 

• ประสานงานกับฝ่ายประกันคุณภาพในการสร้าง
ระบบประกันคุณภาพข้อมูล 

4. คณะกรรมการ 
บูรณาการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

• รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นประธาน 

• คณบดี / ผอ./ ผูบ้ริหาร 
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านดิจทิัล 

• ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ 
ภายนอก 

• ผอ. / ผู้แทนส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์เป็น เลขานุการ 

• จัดท ามาตรฐานด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

• ให้แนวทางและค าปรึกษาในการออกแบบระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

• ก ากับดูแลให้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อย่างทั่วถึงระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน 
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คณะกรรมการ องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 
5. คณะกรรมการก ากับดูแล
ข้อมูล 

• รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นประธาน 

• ผู้ช่วยอธิการบดดี้านดิจิทัล 
• คณบดี / ผอ./ ผูบ้ริหาร 

หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านดิจทิัล 

• ผู้แทนหน่วยงานที่ดูแล และ
รับผิดชอบข้อมูลดิจทิัล
ส่วนกลาง 

• ผอ. / ผู้แทนส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์เป็น เลขานุการ 

• จัดท ารายละเอียดสถานภาพปัจจุบันการใชง้าน
ข้อมูลของหน่วยงาน และจัดท ารายการ
หน่วยงานผู้เปน็เจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล 

• วิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดความต้องการใน
การใช้งานและการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• ร่างนโยบายและกระบวนการทีจ่ าเป็นในการ
บ ารุงรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย มีความ
มั่นคงปลอดภัย และรักษาความเป็นส่วนตัว 

• จัดท ากระบวนการท างานและขั้นตอนการ
ไหลเวียนข้อมูลในกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง และ
มาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ 

• สรุปรายงานความก้าวหนา้ในการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลทราบเปน็ระยะ 

6. คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และความ
มั่นคงปลอดภัย 

• รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นประธาน 

• คณบดี / ผอ./ ผูบ้ริหาร 
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านดิจทิัล 

• ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และ 
ภายนอก 

• ผอ. / ผู้แทนส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์เป็น เลขานุการ 

• ร่างนโยบายและแนวปฏบิัติในการป้องกันสิทธิ
ส่วนบุคคล คุ้มครองข้อมูล และรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

• ร่างนโยบายความมัน่คงปลอดภัยข้อมูล ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• พิจารณากลัน่กรองประเด็นการด าเนินการดา้น
ดิจิทัลที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนนิการด้านดิจทิัล 
ของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 6 
สรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ที่ก าหนดไว้ในแผนที่เกี่ยวข้อง 

6.1  ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 และ
แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ทางรัฐบาลได้ยึดแนวทาง Thailand 4.0 โดย
มียุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  เป็นหลักในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 ก าหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัล 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดประสานกับแนวนโยบายระดับชาติอย่างชัดเจน ได้แก่   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ             

และธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได้ทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
 
โดยมีความสอดคล้องของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568  กับ  
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 – 2567   

และ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2571 
 

ยุทธศาสตร์ดิจิทัล 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
ปี 2564-2568 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของ
ประเทศไทย ปี 2563-2565   

ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ปี 2563 - 2567 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปี 2560-2571 

ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้บริการ

แก่
ประชาชน

ด้วย
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

อ านวย
ความ

สะดวกภาค
ธุรกิจไทย

ด้วย
เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ผลกัดันให้เกิด
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ

ในทุก
กระบวนการ
ท างานข้อมูล

ภาครัฐ 

พัฒนา
กลไกการมี
ส่วนร่วม

ของทุกภาค
ส่วน ร่วม
ขับเคลื่อน
รัฐบาล
ดิจิทัล 

พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ดิจิทัล
ของ

ประเทศ 

เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
ของประเทศ 
โดยการใช้
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
ดิจิทัล 

ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตของ

ประชาชน
ด้วย

เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ส่งเสริมการ
ให้บริการ

แก่
ประชาชน 
ภาครัฐ 
และ

ภาคเอกชน
ในรูปแบบ

ดิจิทัล 

พัฒนา
ก าลงัคน
ให้พร้อม
เข้าสู่ยคุ
ดิจิทัล 

สร้างและ
ส่งเสริม
ความ

เช่ือมั่นใน
การใช้

เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การ
สร้างสรรค์
ศาสตร์แห่ง

แผ่นดิน 
เพื่อการ
พัฒนา

ประเทศที่
ยั่งยืน 

การพัฒนา
สู่ความ
เป็นเลศิ

ทาง
วิชาการใน

ระดับ
สากล 

การเพ่ิม
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

การ
ด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

การใช้หลัก   
ธรรมาภิบาล

ในการ
บริหาร

จัดการอย่าง
ยั่งยืน 

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

    
         

 

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม  

    
         

 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

    
          

4. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและ 
ระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันได้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

    
          

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568   
กับ นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ของ มก. 

 

ยุทธศาสตร์ดิจิทัล 

นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย นโยบายหลักด้านอ่ืนๆ 
1 

การ
เรียน
การ
สอน 

2 
การ
วิจัย 

3 
บริหาร
จัดการ
ท่ัวไป 

4 
ท านุบ ารุง

ศิลป  
วัฒนธรรม 

5 
บริการ
วิชาการ 

6 
ประกัน
คุณภาพ 

7  
สร้าง
องค์

ความรู้ 

8  
สนับสนุน 

การ
ตัดสินใจ
ผู้บริหาร 

๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม  

        

๒. ยกระดับมาตรฐานคณุภาพการให้บริการและ
สร้างสรรค์นวตักรรม  

        

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล 

        

๔. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบข้อมูลให้มี
มาตรฐานทีเ่ชื่อมโยงกันได้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

        

๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ 

        

 
6.2  จ านวนโครงการ และงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ดิจิทัล ของ มก. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
จ านวน   
โครงการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) รวม  
(ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1 3           16.63      12.63           12.72        12.72       12.63     67.33  
2 3  94.36   90.65   111.87   71.59   64.75   433.22  

3 3  50.36   86.67   93.03   50.40   49.86   330.32  

4 3          32.23          39.52           28.34         24.29          22.68  147.05  
5 4     187.55   141.69     119.07    90.18      93.55           632.05  

รวม 16  381.13         371.16         365.03       249.18       243.47       1,609.97  
 

 
6.3  จ านวนงบประมาณ แยกตามวิทยาเขต  

วิทยาเขต 
งบประมาณ (ล้านบาท) รวม  

(ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
บางเขน  217.72   248.80   229.66   151.52   163.39   1,011.09  

ก าแพงแสน  123.97   56.61   49.77   45.66   51.30   327.31  

ศรีราชา  15.20   53.77   74.44   41.92   19.37   204.70  
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  23.25   9.00   8.00   8.20   8.20   56.65  

โครงการจดัตั้ง 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

 1.00   2.98   3.16   1.88   1.21   10.22  

รวม  381.13   371.16   365.03   249.18   243.47   1,609.97  
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6.4 โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม (Smart People) 
โครงการ 1.1 โครงการจัดสัมมนาการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารระดับกลางและสูง 

โครงการ 1.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร และ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ 1.3 โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital literacy) แก่บุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Smart Service) 
โครงการ 2.1 โครงการการจัดหาซอฟแวร์ เพ่ือรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นน า ในการ

ปฏิบัติงาน การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
โครงการ 2.2 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 
โครงการ 2.3 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) 

โครงการ 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการ 3.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ 3.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร  

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล และ ระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร (Super Data) 

โครงการ 4.1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการบริหารจัดการระบบเอกสารและกระบวนงาน 

โครงการ 4.2 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการจัดการความรู้ 

โครงการ 4.3 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอน และวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ (Super Infra) 
โครงการ 5.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบส ารองข้อมูลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โครงการ 5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลาง 

โครงการ 5.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 5.4 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านกายภาพ 
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6.5 แผนภูมิแสดงงบประมาณ ปี (2564-2568) แยกตาม วิทยาเขต และ ยุทธศาสตร์ดิจิทัล ของ มก.  
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บทที่ 7 
ตารางสรุป รายละเอียดโครงการ ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ  

7.1 รายละเอียดโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ 

7.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ล า
ดับ

ที ่

รห
ัส

โค
รง

กา
ร 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

1 ย1-1 โครงการจดัสมัมนาการ
บริหารเทคโนโลยีดจิิทัล
ส าหรับผู้บรหิารระดับกลาง
และสูง  

1. เพื่อเสรมิสร้างวิสัยทัศน์ด้านการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัลและ
การบูรณาการข้อมลู แก่ผู้บริหาร
ระดับกลางและสูง  
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางและสูง ได้
แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ และ
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กัน 
3.เพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทลัไปในทิศทางเดยีวกัน 

1. มีการจัดสัมมนาความรู้ด้าน
การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับผู้บรหิารระดับกลางและ
สูง 
2. มีการจัดไปดูงานทางด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทลั ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางและสูง 

1. วางแผนงาน 
2. ประชาสัมพันธ ์
3. จัดงานสัมมนา 
4. ประเมินผลการจัด
งาน 
 

1. ผู้บริหาร
ระดับกลางเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ปีละ 100 คน 
2. มีการสมัมนาด้าน
การบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทลั ไม่
น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 
3. มีการไปดูงานด้าน
การบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทลัปี
ละ 1 ครั้ง 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
กองการเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ล า
ดับ

ที ่

รห
ัส

โค
รง

กา
ร 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

2 ย1-2 โครงการพัฒนาทักษะดา้น
ดิจิทัลแก่ นิสติ และบคุลากร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1. เพื่อให้นิสิต ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จะได้พัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัลแก่นิสิต ให้มีความรู้
ความสามารถใช้ประโยชน์จากดิจทิัล 
บนพ้ืนฐานของ คุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อให้นิสิต ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ด้มเีวทีแสดง
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. เพื่อให้นิสิตของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จะได้มกีาร
แลกเปลีย่นความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างนิสติด้วยกัน 

1. มีการจัดอบรมดา้นดิจิทลัแก่
นิสิตอย่างพอเพียงและมี
คุณภาพ  
2. มีเวทีแสดงความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส าหรับนสิิตของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3. มีจัดการประกวดความรู้และ
น าเสนอผลงานและนวัตกรรม
ทางด้านดิจิทัล ใหน้ิสติของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.ส ารวจความต้องการ
ในการจัดฝึกอบรม 
2.วางแผนการจัด
ฝึกอบรม 
3.ประชาสัมพันธ์การจัด
ฝึกอบรม 
4.จัดฝึกอบรม/จดัการ
ประกวดความรู้และ
น าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางดา้นดิจิทลั 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1.นิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตร
ศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่าปีละ 2,000 คน 
2. มีการอบรม
ความรู้ทางด้าน
ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ปี
ละ 10 หลักสตูร 
3. มีการจัดการ
ประกวดความรู้และ
น าเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางดา้น
ดิจิทัล ไม่น้อยกว่าปี
ละ 2 ครั้ง 
4.นิสิต มก. มี
ความสามารถในการ
ใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทัล เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์
คณะ และ
หน่วยงานต่างๆ 
ทุกวิทยาเขต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

1. เพื่อพัฒนาแนวทางในการเช่ือมโยง
การน าผลการฝึกอบรมไปสู่การพฒันา
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากร 
2. เพื่อเพ่ิมความแข็งแกร่งและเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขันของ
มหาวิทยาลยั 
3. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรให้มีความช านาญในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. มีการจัดฝึกอบรมความรู้
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
แก่บุคลากร 
 

1.ส ารวจความต้องการ
ในการจัดฝึกอบรม 
2.วางแผนการจัด
ฝึกอบรม 
3.ประชาสัมพันธ์การจัด
ฝึกอบรม 
4.จัดฝึกอบรม 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1. บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่าปีละ 800 คน 
2. มีการอบรม
ความรู้ทางด้าน
ดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ปี
ละ 20 หลักสตูร 
3. บุคลากร มก. มี
ทักษะ ความช านาญ
ด้านดิจิทัล และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์
กองการเจ้าหน้าที ่
และ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

3 ย1-3 โครงการทดสอบสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล (Digital 
literacy) แก ่นิสิต และ
บุคลากร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1. ทดสอบ ประเมินผล ศักยภาพด้าน
ดิจิทัล และความรู้ความสามารถในการ
ใช้ประโยชน์ด้านดจิิทัล บนพ้ืนฐานของ 
คุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ นิสติ 
และบุคลากร มก. 
2. นิสิต มก. นิสติ และบุคลากร จะได้
วัดความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นิสิต มก.จะมีประกาศนียบัตร เพื่อ
รับรองความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ไดร้ับการยอมรับเปน็สากล 
มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขัน และ
ก้าวสู่ World class 

1.มีการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วย
ระบบการทดสอบที่เป็น
มาตรฐานสากล ให้แก่นิสิต และ 
บุคลากร มก. 
2. นิสิต และ บุคลากร มก. 
มีความรู้ความสามารถด้าน
ดิจิทัล เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

1. จัดหาระบบซอฟแวร์
ทดสอบความรู้ และ
สร้างฐานข้อมลูผู้เข้า
ทดสอบ และระบบรับ
สมัครสอบออนไลน ์
2. ประชาสัมพันธ ์
3. รับสมัคร 
4. เตรียมการจัดสอบ 
5. จัดสอบนิสติ 
6. ประเมินผล 

1. นิสิต และ
บุคลากร เข้ารับการ
ทดสอบ และไดร้ับ
ประกาศนียบตัร 
รับรอง
ความสามารถ
ทางด้านดิจิทัล ไม่
น้อยกว่าปีละ 700 
คน 
2. นิสิต และ
บุคลากร ผ่านเกณฑ์
การทดสอบแต่ละ
โมดลู ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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7.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 
1 ย2-1 โครงการการจัดหาซอฟแวร์ 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ก้ า ว สู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัลช้ันน า ใน
การปฏิบัติงาน การเรียนการ
สอน และบริการวิชาการ 

1. เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ
ส่วนกลาง ส าหรับใช้ในการ
บริหาร การเรยีนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 
ร่วมกันอย่างถูกต้อง คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน 
สามารถใช้งานซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบตัิการ ซอฟต์แวร์
พื้นฐาน และโปรแกรมส าหรับ
การวิจัยสนับสนุนภาระงานของ
หน่วยงานได้อย่างไม่ตดิขัดและ
เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบัน 
 

1. มีซอฟต์แวร์การใช้งาน
พื้นฐานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
2. มีสิทธ์ิในการติดตั้งและใช้
งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ ตามความ
จ าเป็นต้องการ 
3. มีสิทธ์ิในการติดตั้งและใช้
งานซอฟต์แวร์แบบ 
Microsoft Volume 
License , Meeting online, 
Anti viruas etc. 
 

1.  ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ส านักฯให้บริการและดูแล 
2. ด าเนินการจัดหาซอฟตแ์วร์
การใช้งานพ้ืนฐาน 
3. จัดท าแผนการให้บริการ
ติดตั้งซอฟต์แวร ์
4. จัดท าทะเบียนข้อมลูการ
ดูแล และให้บริการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์พื้นฐานส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์
5. คอยติดตาม ปรับเปลี่ยน 
และตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 

1. จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ที
ถูกต้องตามกฎหมายไม่
น้อยกว่า 5,000 เครื่อง 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 
 
 
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
คณะบริหารธรุกิจ 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
และ ทุกวิทยาเขต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 
2 ย2-2 โครงการการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และเครื่องมือ
ดิ จิ ทั ล  เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น สู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

มีระบบสารสนเทศ และ
เครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ ท่ี
ช่วย 
1. นิสิตและบุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใน
บทเรียนได้ทันที ทุกท่ีทุกเวลา 
2. เป็นสื่อเสริมการสอน การ
ฝึกอบรม สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นิสิตและบุคคล
ทั่วไป 
3. ให้บริการวิชาการแก่นิสติ
และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
4. เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับนิสิตและบุคคล
ทั่วไปผ่านอินเทอรเ์น็ต 
5. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหมม่าช่วย
ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
การใช้อินเทอร์เน็ต และระบบ
คอมพิวเตอร์ ท าให้เข้าถึงองค์
ความรู้อย่างไร้ขีดจ ากดัผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
 

1. มีระบบ digital learning  
เป็นสื่อเสริมการสอน การ
ฝึกอบรม สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นิสิตและบุคคล
ทั่วไป 
2. มีเครื่องมือ digital ในการ
สร้างปฏสิัมพันธ์กับนิสติและ
บุคคลทั่วไปผ่านอินเทอรเ์น็ต 
 

1.  ศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  
2.  ออกแบบระบบ 
3.  จัดหาผู้พัฒนาระบบ และ 
ฮารด์แวร์   
4.  ทดสอบ การใช้งาน 
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา
และผูบ้ ารุงรักษาระบบ 

1. มนีวัตกรรมหลักสูตร 
หรือ ระบบการเรยีน
การสอนแบบใหม ่
2. ร้อยละ 95 มีความ
พึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ 
 
 
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
ส านักบริหาร
การศึกษา 
ส านักหอสมุด 
คณะต่างๆ 
และทุกวิทยาเขต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 
3 ย2-3 โ คร งการพัฒนาและ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการบริการ เพื่อ
ขับ เคลื่ อนสู่ มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

1. มี Mobile Application 
และระบบบริการแบบอัจฉรยิะ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และบคุคลทั่วไป 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
2.สามารถยกระดับมาตรฐาน
การบริการ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมส าหรับสนับสนุน
บริการตา่งๆ ที่ทันสมัย 

 

1. มีระบบบริการข่าวสาร 
มก. ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
2. มีระบบ KU Open 
Education Resource เพื่อ
การเรยีนการสอน โดยเฉพาะ
การใช้อินเทอร์เน็ต และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้
เข้าถึงองค์ความรู้อย่างไร้
ขีดจ ากัดผา่นช่องทาง
ออนไลน ์
3.มีนวัตกรรมการบริการ 
หรือ นวัตกรรมกระบวนการ
ที่ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลส าหรับ
การบริการเชิงรุก 
 

1. พัฒนา Application เพื่อ
ตอบสนองกับไลฟส์ไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ (Life Style) และ
ก้าวทันกับเทคโนโลยียุคใหม ่
2. สร้างนวัตกรรมการบริการ
อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ที่
ทันสมัย เพื่อสื่อสารกันมาก
ขึ้น เข้าใจกันมากข้ึน และ
ท างานร่วมกันไดร้วดเร็วขึ้น 
3. สร้างการรับรู้ Digital KU 
ในด้านการประชาสัมพันธ์ 
และฝึกอบรม ให้แก่
ประชาคมของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
บุคคลทั่วไป 
4. พัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบให้ทันสมัยตามความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

1. มีบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ตอบสนองไลฟส์ไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ (Super 
Services) เพิ่มไม่น้อย
กว่าปีละ 1 feature/
บริการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
ส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม  
ส านักหอสมุด 
ส านักบริหาร
การศึกษา  
ส านักงานทรัพย์สิน 
กองคลัง 
และคณะตา่งๆ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
วิทยาเขตศรรีาชา 
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7.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ล า
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 
1 ย3-1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองค์กร 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ และด าเนินการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีเครื่องมือดิจิทลั และ
โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน 
 
 

1. การบริหารจัดการและ
การด าเนินการด้านต่างๆมี
ประสิทธิภาพขึ้น 
2. บุคลากรระดบับริหาร
จัดการ และ ระดับปฏิบตัิการ
มีเครื่องมือดจิิทัลที่เหมาะสม 
เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที ่

1. ด าเนินการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์
และเครื่องมือดิจิทัล จดัท า
แผนการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพวง 
2. จัดท าทะเบียนข้อมลู
ให้บริการตดิตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 
3. คอยติดตามและตรวจสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่งที่ให้บริการ 

1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์และ
เครื่องมือดิจิทลั ทดแทน
ไม่น้อยกว่าเครื่องเดิมที่
หมดอายสุัญญา 
2. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานหลังการส่ง
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์และ
เครื่องมือดิจิทลั 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. 
คณะต่างๆ 
และ ทุกวิทยาเขต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 
2 ย3-2 โครงการพัฒนาปรับปรุง

บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศให้สามารถ
รองรับภารกจิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
มก. ให้สามารถรองรับการ
บริหารจดัการของ มก. ได้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ระบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล,ระบบ
สารสนเทศเพื่องานวิเทศ
สัมพันธ์,ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ MIS/EIS ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคณุภาพ มก.,ระบบ
บริหารโครงการวิจยั ,ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
,website มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,ระบบเพิ่ม
คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
Software Incident Tracking 
และ อ่ืนๆ 

1. มีระบบสารสนเทศส าหรับ
การท างานรองรับภารกิจใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง  
2. มีระบบสารสนเทศท่ี
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหาร หน่วยงาน และ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
2.จัดท าข้อก าหนดความ
ต้องการการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
3.จัดหาระบบสารสนเทศ 
4.พัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.ทดลองใช้งานระบบ 
6.เปิดใช้งานระบบ 
7.ดูแล บ ารุงรักษาระบบ 
 

1. มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถสนับสนุนการใช้
งาน ส าหรับ ผู้บริหาร ผู้
ปฏิบัตงาน ไดต้ามความ
ต้องการ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์
ส านักบริหาร
การศึกษา 
ส านักประกัน
คุณภาพ 
คณะสังคมศาสตร ์
วิทยาเขตศรรีาชา 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 
3 ย3-3 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจดัการทรัพยากร
องค์กร  

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรองค์กร ได้แก่ 
แผนงาน การเงิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ พัสดุ 
ทรัพย์สิน บุคลาการ การบริหาร
โครงการ การบริหารจัดการ
อาคารและยานพาหนะ  เป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  และใหผู้้บริหาร
ได้มสีารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กร ที่มี
คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย สบับสนุนการตัดสินใจ 
วางแผน ก าหนดนโยบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบบรหิารจดัการ
ทรัพยากรองค์กร ทุกด้านมี
เสถียรภาพในการท างาน และ
มีความมั่นคงและทันสมัย  
 

1.  ศึกษาความต้องการและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ 
2.  ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
3.  พัฒนาระบบ และจดัหา 
ซอฟต์แวร์ระบบ  
4.  ทดสอบ การใช้งาน 
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้
บ ารุงรักษาระบบ 

1.มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับ
บริหารจดัการทรัพยากร
องค์กร ไม่น้อยกว่าปีละ 
1 ระบบ 
2.มีผู้ใช้งานระดับต่างๆ 
มากกว่า  200 คน 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
กองยานพาหนะ 
อาคารและสถานท่ี 
กองแผนงาน 
ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
คณะต่างๆ  
และ ทุกวิทยาเขต 
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7.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

1 ย4-1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิ จิ ทั ล ส าหรั บการบริ ห าร
จัดการระบบเอกสาร และ
กระบวนงาน 

1.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการด าเนินงาน
ด้านเอกสาร โดย พัฒนาระบบ
ในรูปแบบ Web Based 
Application ให้สามารถตดิตาม
ความเคลื่อนไหวของเอกสาร
ต่างๆ ในระบบได้ (Document 
Tracking) ตลอดจนการพัฒนา
ระบบ ส าหรับการใช้งานของ
ผู้บริหารโดยตรง เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวก 
โดยเฉพาะการพิจารณาเอกสาร 
ที่มีสาระส าคญั เร่งด่วน หรือ
เป็นความลบั 
 

มีระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ที่มี
ประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการด าเนินงานด้าน
เอกสาร ในรูปแบบ Web 
Based Application โดย 
 

1.  ศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้งานและกระบวนการ
จัดเก็บและการติดตามความ
เคลื่อนไหวของเอกสาร 
2.  ออกแบบระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
3.  จัดหาผู้พัฒนาระบบ 
และ ฮาร์ดแวร์   
4.  ทดสอบ การใช้งาน 
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและ
เวลาและผู้บ ารุงรักษาระบบ 

1.แพลตฟอร์มดจิิทัล
ส าหรับการบรหิาร
จัดการระบบเอกสาร 1 
ระบบ 
2.มีผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 
 
 
 
 
 
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
กองกลาง  
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
วิทยาเขตศรรีาชา 



แผนปฏิบัติการดจิิทัล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2564-2568)                                                                                                                                      หน้า 59 
 

ล า
ดับ

ที ่

รห
ัส

โค
รง

กา
ร 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

 ย4-1 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิ จิ ทั ล ส าหรั บการบริ ห าร
จัดการระบบเอกสาร และ
กระบวนงาน 

2.เพื่อสนับสนุนการวางแผนการ
พัฒนาระบบ ICT ระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมี
รายละเอียดโครงสร้างด้านระบบ
สารสนเทศ ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และกระบวนการท างาน 
แสดงความสัมพันธ์กันระหว่าง
ระบบสารสนเทศท่ีจะให้บริการ
บุคลากรและนสิิต  
 

วางแผนการพัฒนาระบบ
ดิจิทัล ระดับยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยรายละเอียด
โครงสร้างด้านระบบ
สารสนเทศ ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และกระบวนการ
ท างาน แสดงความสมัพันธ์กัน
ระหว่างระบบสารสนเทศท่ีจะ
ให้บริการบุคลากรและนสิิต 
 

1.ศึกษาสถาปัตยกรรม
องค์กรในปัจจุบัน 
2.วิเคราะห์และออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรใหม ่
3.ประชุมผู้บริหารระบบ 
CIO และเจ้าหน้าปฏิบัติงาน
ระดับสูง 
4.ก าหนดนโยบายด้าน
สถาปัตยกรรมองค์กร และ
ผลักดันหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 
5.หน่วยงานปรับปรุง
กระบวนการ ขั้นตอน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6.สร้างพิมพ์เขียวของ
สถาปัตยกรรมองค์กร 
7.ศึกษา/รวบรวมข้อมูลจาก
ระบบข้อมลูหลัก การ
เชื่อมโยงกันของระบบข้อมูล 
แต่ละหน่วยงาน ๆ  
 

1.ร้อยละ 80 ของความ
พึงพอใจสถาปัตยกรรม
องค์กร 
2.มีมาตรฐานข้อมูล เพื่อ
เชื่อมโยงระบบข้อมลู
หลัก ระหว่างหน่วยงาน 
ในมหาวิทยาลัย   
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
และหน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าของข้อมูลหลัก 
รวมทั้งหน่วยงานผู้ใช้
สารสนเทศ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

     8. ออกแบบมาตรฐาน/การ
เชื่อมโยงข้อมูล  
9.  จัดหาผู้พัฒนาระบบ 
และ ฮาร์ดแวร์   
10. ทดสอบ การใช้งาน 
 

  

2 ย4-2 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิ จิ ทั ล ส า หรั บการจั ดการ
ความรู้ 

1.เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ 
นวัตกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2.เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาสมัพันธ์ได้อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น  
3.เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลยัสูส่ังคม 
 

1.คลังความรูด้ิจิทัล ด้านต่างๆ
ของ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
2.ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3.ระบบบริการความรู้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ี
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย และ
เข้าถึงได้จากโดยง่ายผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็จากทั่ว
โลก 
 

 

1.ส ารวจข้อมลู รวบรวม
ผลงาน และเอกสาร
จดหมายเหตุ บันทึกและ
ตรวจแก้ไขข้อมลูร่วมกัน 
2. ส ารวจ จัดหา ออกแบบ
และพัฒนาระบบงาน 
กระบวนการเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย  
3.ออกแบบ และพัฒนา
ระบบเครือข่ายบริการ
ความรู้ และส่งเสรมิอาชีพ 
4.ติดตั้งระบบ 
5.จัดการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบ  
  

1.มีผลงานสร้างสรรค์ 
และข้อมลูจดหมายเหตุ
ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการรวบรวม ได้รับ
การบันทึกในระบบคลัง
ความรู้ดจิิทัล ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
2.ระบบคลังความรู้
ดิจิทัล สามารถ
ให้บริการสืบค้นผลงาน
สร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลยัผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
 

ส านักหอสมุด 
ส านักส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แห่ง มก. 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

 ย4-2 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิ จิ ทั ล ส า หรั บการจั ดการ
ความรู้ 

4.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4.ระบบสารสนเทศงานวิจัยท่ี
ใช้ในการบริหารจดัการและ
ให้บริการข้อมลูงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัฯ ได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

6.สาธิต เผยแพร่ ระบบ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
7.เชื่อมต่อกับเครือข่าย
บริการความรู้ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เพื่อการ
เผยแพร่และการอ้างอิง
ผลงานในระดับประเทศและ
ระดับสากล 

3.ผลงานในคลังความรู้
ดิจิทัล ได้รับการเผยแพร่
และเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสารสนเทศ
ระดับชาต/ินานาชาติ ไม่
ต่ ากว่า 3 เครือข่าย 
4.คลังความรูด้้าน
ส่งเสริมอาชีพ และองค์
ความรู้ด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั 
5.มีระบบสารสนเทศ
งานวิจัย มก. ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
และทันสมัยเพื่อการ
บริหารจดัการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยฯ  
6.มีระบบสารสนเทศ
ข้อมูลผูร้ับบริการเพื่อ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลยัสูส่ังคม 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

3 ย4-3 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลส าหรับการเรียนการ
สอน และวิจัย 

มีระบบ  digital learning ที่มี
ประสิทธิภาพ ท่ีช่วย 
1. นิสิตและบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ในบทเรียนได้
ทันที ทุกที่ทุกเวลา 
2. เป็นสื่อเสริมการสอน การ
ฝึกอบรม สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไป 
3. ให้บริการวิชาการแก่นิสติและ
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
4. เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับนิสิตและบุคคล
ทั่วไปผ่านอินเทอรเ์น็ต 
5.ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล
ภายในมหาวิทยาลัย และ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใหส้่วนงาน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได ้

1. มีระบบ digital learning  
เป็นสื่อเสริมการสอน การ
ฝึกอบรม สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นิสิตและบุคคล
ทั่วไป 
2. มีเครื่องมือ digital ในการ
สร้างปฏสิัมพันธ์กับนิสติและ
บุคคลทั่วไปผ่านอินเทอรเ์น็ต 
3.มีฐานข้อมูลด้านการเรียน
การสอนเพื่อบริการทุกวิทยา
เขต 

1.  ศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  
2.  ออกแบบระบบ 
3.  จัดหาผู้พัฒนาระบบ 
และ ฮาร์ดแวร์   
4.  ทดสอบ การใช้งาน 
5. ฝึกอบรมผู้ใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและ
เวลา 
6.บ ารุงรักษาระบบ 

1.มีแพลตฟอร์มดิจิทัล
ส าหรับการเรียนการ
สอน 
2. มีระบบ e-learning 
อย่างน้อย 1 ระบบ 
3. มีระบบฐานข้อมลู
ด้านการเรียนการสอน 
และวิจัย ท่ีทันสมัย เพื่อ
ใช้งานร่วมกันระหว่าง
วิทยาเขตได ้
4. ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ 
 
 

ส านักบริหารการศึกษา 
ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  
และคณะตา่งๆ 
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7.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  
ล า

ดับ
ที ่

รห
ัส

โค
รง

กา
ร 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

1 ย5-1 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และระบบส ารอง
ข้อมูล เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ของ
มหาวิทยาลยั 

1.เพื่อให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มี
เสถียรภาพ 
2.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเพื่อการค านวณและสร้าง
แบบจ าลองด้านวิศวกรรม 
3.เพิ่มความแม่นย าในการ
ตรวจวิเคราะห์ปญัหาเครือข่าย 
และบ ารุงรักษา ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
4.ปรับปรุงระบบกู้คืนข้อมูล
เมื่อเกิดภัยพิบัต ิ
 

1. มีการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลของมหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบให้ท างานได้ดีตลอดเวลา 
ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) หมายเลข IPv4, 
IPv6 , เครือข่ายนนทรี 
(hardware &software) เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (HW 
Oracle) ระบบบริหารจดัการ
ฐานข้อมูล (Oracle) 
3. มีอุปกรณ์ช่วยในการวเิคราะห์ 
ตรวจสอบระบบเครือข่ายได้
อย่างแม่นย าเพิ่มขึ้น ลด
ระยะเวลาในการวางแผนตดิตั้ง 
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา 
4. มีระบบกู้คืนข้อมลู 

1. จัดท าสญัญาบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่อยู่ ณ จดุเช่ือมต่อ
เครือข่าย และคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ต้องเฝ้าระวัง 
2. ท าการบ ารุงรักษาและต่อ
อายุสัญญาอุปกรณ์ตามรอบ
ระยะเวลา 
3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมใน
การวิเคราะห์ระบบเครือข่าย 
4. จัดอบรมการใช้งาน
อุปกรณ ์
5. จัดท ารายงานการ
วิเคราะหเ์ครือข่าย 

1. มีการบ ารุงรักษา 
hardware software ตาม
รอบระยะเวลา 
2. ระบบฐานข้อมลูสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า 
99% 
3. มีความสามารถในการหา
สาเหตุปัญหาเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 2 เรื่อง 
4. มีรายงานการศึกษาสภาพ
การใช้งานระบบเครือข่าย 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
ส านักหอสมุด 
ทุกวิทยาเขต 
และคณะตา่งๆ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

2 ย5-2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูกลาง 

1.เพื่อให้การบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่
ห้อง data center มี
เสถียรภาพ  
 

1. มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 
ในห้อง Data Center ให้
ท างานได้ดีตลอดเวลา  

 

1. จัดท าสญัญาบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่อยู่ ณ จุด
เชื่อมต่อเครือข่าย และ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้อง
เฝ้าระวัง 

2. ท าการบ ารุงรักษาและต่อ
อายุสัญญาอุปกรณ์ตาม
รอบระยะเวลา 
 

1. ห้อง Data Center มี
ระบบไฟฟ้า ระบบปรบั
อากาศให้บริการ 24 ชม. 

2. มีการบ ารุงรักษา 
hardware software 
ตามรอบระยะเวลา 

 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ และ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

3 ย5-3 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเครือข่าย
ดิจิทัล ของมหาวิทยาลยั 

1.เพื่อให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น  
2.ปรับปรุงการให้บริการ
เครื่อข่ายมสีาย และเครือข่าย
ไรส้ายให้ครอบคลุมทั่วท้ัง
มหาวิทยาลยั และทุกวิทยา
เขต 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบเส้นใย
แก้วน าแสงระหว่างหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย 
4.เพื่อให้นิสิต บุคลากร ของ
มหาวิทยาลยั ไดม้ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการ
พัฒนาและสนับสนุนภารกิจ
ด้าน การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหาร การบริการ
วิชาการ และการปฏิบัติงานท่ี
จ าเป็น 
 

1.มีบริการโครงสร้างเครือข่าย
พื้นฐานท่ีมีความพร้อมใช้งาน 
2.มีการขยายช่องสัญญาณ
เครือข่ายหลักให้ท่ังถึง 
3.มีการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสญัญาณเครือข่าย
ไรส้าย  
4.ปรับปรุงสายสญัญาณไฟเบอร์  
5.ปรับปรุงระบบ VPN วิทยา 
เขต ส าหรับเช่ือมต่อลิงค์ส ารอง  
6.ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย
หลักขนาด 10Gb  
8.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สัญญาณเครือข่ายไรส้าย ทุก
หน่วยงาน และทุกวิทยาเขต 
9.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และหน่วยงาน
ต่างๆส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

1. ส ารวจ และวางแผน 
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่าย 
3. ติดตั้งและคอนฟิกระบบ 
4. บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่าย 
 

1.ระบบเครือข่ายมีความ
พร้อมใช้งานมากกว่า 99% 
2.มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับนสิิต และบุคลากร 
ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
 

ส านักบริการ
คอมพิวเตอร ์
และ หน่วยงาน
ต่างๆ ทุกวิทยา
เขต 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย / ผลผลิต แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวข้อง 

4 ย5-4 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยด้านกายภาพ 

เพื่อให้มีระบบกล้องวงจรปิดที่
มีประสิทธิภาพ ในการเฝ้า
ระวัง และช่วยบรหิารจดัการ
ความปลอดภัยดา้นกายภาพ
ในหน่วยงาน และพื้นที่
ส่วนกลางของ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และทุกวิทยาเขต 

1.พัตนาระบบกล้องวงจรปิดของ
มหาวิทยาลยั ให้มีเสถียรภาพ 
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
2.ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด
ให้สามารถบริหารจัดการความ
ปลอดภัยด้านกายภาพแก่ นิสิต 
บุคลากร มก. 
 

1. ส ารวจพ้ืนท่ี 
2. วางแผน และจัดหา
อุปกรณ์  
3. ติดตั้งอุปกรณ์  
 

1.มีระบบกล้องวงจรปิดที่
ค้นหาความสัมพันธ์ของภาพ 
1 ระบบ 
2.มีระบบกล้องวงจรปิด
ครอบคลมุพื้นท่ี เพิ่มมากขึ้น 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
ส านักหอสมุด 
และทุกวิทยาเขต 
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7.2 รายละเอียดค่าเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
(Smart People) 

 

1. นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

 

1.มีการอบรมความรู้ทางดา้น
ดิจิทัลให้แก่นิสติ ไม่น้อยกว่า  
 
2.มีการอบรมความรู้ทางดา้น
ดิจิทัลให้แก่บุคลากร  

10 หลักสูตร 
 
 

12 หลักสูตร 
 

12 หลักสูตร 
 
 

15 หลักสูตร 

15 หลักสูตร 
 
 

18 หลักสูตร 

18 หลักสูตร 
 
 

20 หลักสูตร 

20 หลักสูตร 
 
 

25 หลักสูตร 

2. ผู้บริหารทุกระดับมีวสิัยทัศน์ด้าน
ดิจิทัล   สามารถใช้เครื่องมือดิจิทลั
ในการวางแผน บริหารจัดการได้  

 

1.มีการอบรม/สมัมนาด้าน
การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล  
 
2.มีการไปดูงานด้านการ
บริหารเทคโนโลยีดจิิทัล 
 
3.ผู้บริหารระดับกลางเข้า
ร่วมโครงการ 
 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

100 คน 

2 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

100 คน 

3 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

120 คน 

3 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

120 คน 

3 ครั้ง 
 
 

2 ครั้ง 
 
 

120 คน 
 

3. จ านวนสัดส่วนของบุคลากรด้าน
ดิจิทัลต่อจ านวนบคุลากรของ
มหาวิทยาลยัมีสดัส่วนท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 

1.บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตรเ์ข้าร่วม
โครงการ  
 
2.นิสิตของมหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตรเ์ข้าร่วม
โครงการ 

800 คน 
 
 
 

2,000 คน 
 

800 คน 
 
 
 

2,000 คน 
 

800 คน 
 
 
 

2,000 คน 
 

800 คน 
 
 
 

2,000 คน 
 

800 คน 
 
 
 

2,000 คน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

 4. จ านวนบุคลากรด้านดจิิทัลที่ได้รับ
ในรับรองความสามารถหรือทักษะ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1.มีบุคลากร ผ่านการ
ทดสอบ และไดร้ับ
ประกาศนียบตัร รบัรอง
ความสามารถทางด้าน 
ดิจิทัล  
 
2.มีการจัดการประกวด
ความรู้และน าเสนอผลงาน
และนวัตกรรมทางดา้น
ดิจิทัล 
 

600 คน 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

600 คน 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

700 คน 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

700 คน 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

800 คน 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

2. ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการ
ให้บริการและ
สร้างสรรค์นวตักรรม 
(Smart Services) 

1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
การด าเนินการเชิงรุก 

1.มีระบบสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินการเชิงรุก 
 
2.มีจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ทีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

2 ระบบ 
 
 
 

4,000 เครื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

3 ระบบ 
 
 
 

4,000 เครื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

4 ระบบ 
 
 
 

5,000 เครื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

5 ระบบ 
 
 
 

5,000 เครื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 

6 ระบบ 
 
 
 

5,000 เครื่อง 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

2. นวัตกรรมบริการหรือนวัตกรรม
กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล
ขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1.มีบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อตอบสนองไลฟส์ไตล์
ของคนรุ่นใหม่  
 
2.มีซอฟแวร์/โปรแกรม 
นวัตกรรมใหม่สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
 
3.มีบริการอัจฉริยะเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้แบบ
ยั่งยืนส าหรบับุคลากร มก. 
และบุคคลทั่วไป 
 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

1 feature 
 
 
 

1 โปรแกรม 
 
 
 
 
 

 
1 บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

2 feature 
 
 
 

2 โปรแกรม 
 
 
 
 
 

 
2 บริการ 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 

3 feature 
 
 
 

2 โปรแกรม 
 
 
 
 

2 บริการ 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

4 feature 
 
 
 

2 โปรแกรม 
 
 

 
 

 
3 บริการ 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 

5 feature 
 
 
 

2 โปรแกรม 
 
 
 
 

 
3 บริการ 

 
 

 
 

ร้อยละ 80 

3. นวัตกรรมหลักสูตรหรือระบบการ
เรียนการสอนแบบใหม ่

1.มีนวัตกรรมหลักสูตร หรือ 
ระบบการเรียนการสอน
แบบใหม่ 
 
2.ความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ 
 
 

1 ระบบ 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 

2 ระบบ 
 
 
 

ร้อยละ 80 

3 ระบบ 
 
 
 

ร้อยละ 80 

4 ระบบ 
 
 
 

ร้อยละ 80 

5 ระบบ 
 
 
 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการอยา่ง
มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล           
(Smart 
Governance) 

 

1. นโยบาย กฎระเบยีบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบดิจิทลั 
ตามมาตรฐานสากล  

 

1.มีคณะกรรมการ และ 
นโยบาย/ระเบียบ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

2 ค าสั่ง/ 
ประกาศ 

3 ค าสั่ง/ 
ประกาศ 

4 ค าสั่ง/ 
ประกาศ 

5 ค าสั่ง/ 
ประกาศ 

6 ค าสั่ง/ 
ประกาศ 

2. จ านวนและคณุภาพของระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาสามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม   ตอบสนองต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน  

1. มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถสนับสนุนการใช้งาน 
ส าหรับ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 
งาน ได้ตามความต้องการ 
 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

2 ระบบ 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

3 ระบบ 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

4 ระบบ 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

5 ระบบ 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

6 ระบบ 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีใช้ร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน 

1.มีผู้ใช้งานระดับต่างๆ ของ
ส่วนงานในมหาวิทยาลยั 
 

200 คน 300 คน 400 คน 500 คน 600 คน 

4. พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล และ ระบบ
ข้อมูลให้มีมาตรฐาน
ที่เช่ือมโยงกันได้ทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กร           
(Super Data) 

1. มหาวิทยาลยัมีแพลตฟอร์มระบบ
ของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  

1.มีแพลตฟอร์มดิจิทัลทีม่ี
มาตรฐาน  
 
2.มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล 
 

1  
แพลตฟอร์ม 

 
500 คน 

2 
แพลตฟอร์ม 

 
1,000 คน 

3 
แพลตฟอร์ม 

 
1,500 คน 

4  
แพลตฟอร์ม 

 
2,000 คน 

5 
แพลตฟอร์ม 

 
3,000 คน 

2. มหาวิทยาลยัมีระบบฐานข้อมลูกลาง 
เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ 
และบุคลากร สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นกันภายในระหว่าง
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย  

1.มีมาตรฐานข้อมูล เพื่อ
เชื่อมโยงระบบข้อมลูหลัก 
ระหว่างหน่วยงาน ใน
มหาวิทยาลยั   
 

1 ฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล 3 ฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

3. มหาวิทยาลยัมีข้อมลูและสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ และครอบคลมุด้าน
ต่างๆ พร้อมใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

 

1.มีข้อมูล และสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ 

1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 

5. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพ  
(Super Infra) 

1. มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
สามารถรองรับพันธกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัได้อย่างประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพสามารถให้บริการ
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.มีระบบฐานข้อมลูสามารถ
ให้บริการได้อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ 
 
2.มีห้อง Data Center ทีม่ี
ระบบไฟฟ้า ระบบปรบั
อากาศให้บริการ 
 

3.ระบบเครือข่ายมีความ
พร้อมใช้งาน 
 
4.มีการบ ารุงรักษา 
hardware software ตาม
รอบระยะเวลา 
 
5.มีรายงานสภาพการใช้งาน
ระบบเครือข่าย 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
 

24   ช่ัวโมง:วัน 
 

 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

365 วัน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
 

24 ช่ัวโมง:วัน 
 

 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

365 วัน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
 

24 ช่ัวโมง:วัน 
 

 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

365 วัน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99 

 
 

24 ช่ัวโมง:วัน 
 

 
 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

365 วัน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
 

24 ช่ัวโมง:วัน 

 
 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

365 วัน 

2. มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบ
ส ารองข้อมูล ท่ีมีความมั่นคง
ปลอดภัยจากการโจมตีภายนอกและ
ภายใน  

3. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มี
ความมั่นคง ปลอดภัยจากการโจมตี
ภายนอกและภายใน รวมทั้งจากการ
ช ารุดเสยีหาย และมีความทันสมัย มี
มาตรฐานเดียวกัน 

4. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
ครอบคลมุพื้นท่ีอย่างเหมาะสม มี
ความเชื่อถือไดสู้ง สามารถรองรับ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีใน
อนาคต 
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7.3 รายละเอียดงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ 
ล า

ดับ
ที่โ

คร
งก

าร
 

รห
ัสโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
รวม  

(ล้านบาท) 
2564 2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 
(Smart People) 

16.93 12.93 12.72 12.72 12.63 67.33 

1 ย1-1 โครงการจัดสัมมนาการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลางและสูง  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 

2 ย1-2 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากร และ นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12.63 8.63 8.72 8.72 8.63 47.33 

3 ย1-3 โครงการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital literacy) แก่บุคลากร
และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Smart Service) 

94.36 90.65 111.87 71.59 64.75 433.22 

4 ย2-1 โครงการการจัดหาซอฟแวร์ เพ่ือรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ชั้นน า ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน และบริการวิชาการ 

13.19 20.94 14.16 21.16 14.44 83.88 

5 ย2-2 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

45.63 36.85 21.89 17.56 24.61 146.55 

6 ย2-3 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เพ่ือขับเคลื่อนสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

35.54 32.85 75.83 32.88 25.70 202.79 
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ล า
ดับ

ที่โ
คร

งก
าร

 

รห
ัสโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
รวม  

(ล้านบาท) 
2564 2565 2566 2567 2568 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาล (Smart Governance) 

50.36 86.67 93.03 50.40 49.86 330.32 

7 ย3-1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

25.90 44.19 14.80 5.00 5.87 95.76 

8 ย3-2 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถ
รองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.03 10.00 7.95 6.95 5.65 34.58 

9 ย3-3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร  20.43 32.49 70.27 38.44 38.34 199.98 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล และ ระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกัน
ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Super Data) 

32.23 39.52 28.34 24.29 22.68 147.05 

10 ย4-1 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการบริหารจัดการระบบ
เอกสาร และกระบวนงาน 

4.00 9.27 3.90 3.00 3.00 23.17 

11 ย4-2 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการจัดการความรู้ 9.53 12.06 9.26 4.96 4.56 40.37 

12 ย4-3 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอน และวิจัย 18.70 18.19 15.18 16.33 15.12 83.50 
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ล า
ดับ

ที่โ
คร

งก
าร

 

รห
ัสโ

คร
งก

าร
 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ ปี พ.ศ. (ล้านบาท) 
รวม  

(ล้านบาท) 
2564 2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ (Super Infra) 187.55 141.69 119.07 90.18 93.55 632.05 

13 ย5-1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบ
ส ารองข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย 

44.94 30.73 13.90 8.90 11.40 109.87 

14 ย5-2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลาง 18.68 - 6.00 6.00 13.77 44.45 

15 ย5-3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่าย
ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย 

118.56 81.52 92.52 68.63 61.91 423.13 

16 ย5-4 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านกายภาพ 5.37 29.44 6.66 6.66 6.47 54.59 
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ภาคผนวก ก-1 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 โครงสร้างระบบเครือข่ายแบบใช้สาย 

OCS

ZONE

ENG

SCI

LIB

50Y

REPPE

Wireless

DMZ

CAMPUS
KPS SRC CSC SUPAN

UNINET

THAISARN

ISP

Backbone C9500

Backbone C9500

Gateway

20Gbps

1Gbps

10/3Gbps

IPv4: 158.108.0.0/16
IPv6: 2406:3100::/32

Main Link  
Backup Link

10Gbps

 

รูปที่ ก-1(1)  KU Network Diagram  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) 

 
จากรูปที่ ก-1(1)  Network Equipment’s มีส่วนประกอบดังนี้ 

 Gateway Router = 1 (CISCO ASR1002 อายุการใช้งาน 3 ปี) ตั้งอยู่ที่ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้น 6 
 Backbone Switch = 2 (CISCO C9500 อายุการใช้งาน 1 ปี) ตั้งอยู่ที่ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้น 6 
 Data Center Switch = 12 (Nexus 9000 อายุการใช้งาน 1 ปี)  
o Cisco Nexus 9000 จ านวน 2 ตัว ท าหน้าที่เป็น Spine Switch ตั้งอยู่ที่ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center 

ชั้น 6 
o Cisco Nexus 9000 จ านวน 10 ตัว ท าหน้าที่เป็น Leaf Switch ตั้งอยู่ที่ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center 

ชั้น 6 
 Distributed Switch จ านวน 7 ตัว 
o อายุการใช้งาน 3 ปี จ านวน 5 ตัว 
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 Cisco Catalyst 6880X จ านวน 1 ตัว ตั้งอยู่ที่ Zone ส านักหอสมุด 
 Cisco Catalyst 6880X จ านวน 1 ตัว ตั้งอยู่ที่ Zone อาคาร 50 ปี 
 Cisco Catalyst 6880X จ านวน 1 ตัว ตั้งอยู่ที่ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ชั้น 6 ส าหรับ 

Wireless 
 Cisco Catalyst 4500X จ านวน 1 ตัว ตั้งอยู่ที่ Zone วิทยาศาสตร์ 
 Cisco Catalyst 4500X จ านวน 1 ตัว ตั้งอยู่ที่ Zone ระพี อาคารระพี ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล 
o อายุการใช้งาน 4 ปี จ านวน 1 ตัว 

 Cisco Catalyst 4506 จ านวน 1 ตัว ตั้งอยูท่ี่ Zone วิศวะ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
o อายุการใช้งาน 8 ปี จ านวน 1 ตัว 

 Cisco Catalyst 6506 จ านวน 1 ตัว ตั้งอยู่ที่ Zone ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 Access Switch จ านวน 668 ตัว 
o อายุการใช้งาน 2-4 ปี = 268 , 5 ปีขึ้นไป = 400 ตัว 
 

 โครงสร้างเครือข่ายแบบไร้สาย 

Backbone C9500 Backbone C9500

Catalyst 6880X 

WLC-1 WLC-2 WLC-3

2x1 GE 2x1 GE 2x1 GE

Network AIS
DHCP Radius-AIS

Radius1

Radius2

Radius3

Radius4

SMART

AUTO Login
KUWIN

2x1 GE
Access Point

Distributed 
switch Zone

10Gbps

10Gbps

2x1 GE

Internet

 

รูปที่ ก-1(2)  KU Wireless Network Diagram  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) 
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จากรูปที่ ก-1(2)  Network Equipment’s มีส่วนประกอบดังนี้ 

 Wireless Lan Controller = 3 ตัว 
o อายุการใช้งาน = 3 ปี จ านวน 1 ตัว 
o อายุการใช้งาน = 5 ปี จ านวน 2 ตัว 

 Access Point 1,635 ตัว 
o อายุการใช้งาน > 4 ปี = 1,299 ตัว (มีแผนเปลี่ยนปีละ 60 ตัว) 

 

 

รูปที่ ก-1(3)  Infrastructure Authentication and Security 

จากรูปที่ ก-1(3)  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีการรักษาความปลอดภัยดังนี้ 
1. Firewall Farm โดยใช้เทคโนโลยีไอพีเทเบิลบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ท าหน้าที่ป้องกันการบุกรุกและ

กลั่นกรองการใช้งานเครือข่าย รองรับปริมาณการใช้งาน 20 Gbps และสามารถขยายเพ่ิมได้ในอนาคต 
2. Quota Manager ท าหน้าที่ควบคุมจ ากัดปริมาณการใช้งานเครือข่ายรายบุคคล 
3. Traffic Logger and Storage ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจราจรการใช้งานเครือข่าย 
4. Login Servers and Session Manager ท าหน้าที่บริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย 
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 ปัญหาระบบเครือข่าย  
สถิติจ ำนวนครั้งของปัญหำ 

CAMPUS 
เกิดทุก 

วิทยำเขต 
มก.บำงเขน 

วิทยำเขต
ก ำแพงแสน 

วิทยำเขต     
ศรีรำชำ 

วิทยำเขต
สกลนคร 

รวม 

ปี 2018 3 3 - - 1 6 

ปี 2019 - 3 2 2 2 9 

รวม 3 6 2 2 3 16 

บันทึกปัญหำไว้ได้ทั้งสิ้น 16 ครั้ง แยกเป็น 
1. ปัญหำจำกเครือข่ำย UNINET  จ ำนวน 7 ครั้ง เช่น 

o สำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงของ UNINET ขัดข้อง 
2. ปัญหำด้ำนระบบไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 ครั้ง เช่น 

o กำรไฟฟ้ำปรับปรุง 
o กระแสไฟฟ้ำตก และไม่มี UPS 
o หม้อแปลงไฟฟ้ำระเบิด  

3. ปัญหำที่เกิดจำกอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยช ำรุด จ ำนวน 2 ครั้ง เช่น 
o อุปกรณ์ Switch เสียหำย 
o โมดูลเชื่อมต่อเสียหำย 

4. ปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ จ ำนวน 2 ครั้ง เช่น 
o Service DHCP มีปัญหำ 
o Service DNS ใช้งำนไม่ได้ 

5. ปัญหำด้ำนสำยไฟเบอร์ของมหำวิทยำลัยช ำรุด จ ำนวน 2 ครั้ง เช่น 
o กระรอกกัดสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง, รถที่มีควำมสูงเกินเกี่ยวสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสงช ำรุด และ

ชนเสำไฟฟ้ำล้ม 
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 สถิติการใช้งานเครือข่าย 

 

รูปที่ ก-1(4) แสดงปริมาณการใช้งานเครือข่ายใน 1 วันของ มก. บางเขน 

 

รูปที่ ก-1(5) แสดงปริมาณการใช้งานเครือข่ายตลอดทั้งปีของ มก. บางเขน 
(ตรวจสอบปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยได้ที่ http://logs.ku.ac.th 

/, http://cacti.ocs.ku.ac.th/cacti/plugins/weathermap/weathermap-cacti-
plugin.php?action=viewmap&id=ad3f07b7b9085667d116) 

 จำกรูปที่ รูปที่ ก-1(4) และ รูปที่ ก-1(5)  ปริมำณกำรใช้งำนเครือข่ำยจะสูงที่สุดตลอดช่วงเวลำ 10.00-16.00 น. 
และในภำพรวมตลอดท้ังปีจะสูงสุดในช่วงเดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยน, กลำงเดือนมกรำคมถึงกลำงเดือนเมษำยน และช่วง
เดือนพฤษภำคม 
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แผนผังโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ วิทยาเขต 

 

 

รูปที่ ก-1(6)  โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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รูปที่ ก-1(7)  โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ วิทยาเขตศรีราชา 
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รูปที่ ก-1(8)  โครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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ภาคผนวก ก-2 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

รูปที่ ก-2(1) รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลงานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

หมายเหตุ มีการให้บริการเครื่อง web hosting จ านวน 200 เครื่อง และมีการให้บริการเว็บไซต์มากกว่า 1000 เว็บไซต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ก-2(2) รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบเครือข่าย 
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 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายงานประมวลผลที่ใช้หน่วยความจ าสูง (Big Memory Node) จ านวน 8 โหนด 

ให้บริการ ระบบสารสนเทศ ระบบเว็บโฮส CPU 160 Cores Memory 3TB. Storage 85TB. มีอายุ
การใช้งาน 1 ปี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพลังสูง จ านวน 1 ชุด ให้บริการระบบ AI และการประมวลผล GPU  AI 4 
Nodes CPU 32 cores ต่อ Node การ์ด GPU 4,2,2,0 Memory 256G ต่อ Node NVME 3.2TB ต่อ 
Node Sas 10TB ต่อ Node Disk Sata 48TB มีอายุการใช้งาน 1 ปี 

- ระบบฐานข้อมูลกลาง จ านวน physical server 2 เครื่อง ขนาด 4 cores Memory 256GB Storage 
SSD ขนาด 2 TB มีอายุการใช้งาน 4 ปี  และระบบ Edoc มี จ านวน physical server 1 เครื่อง 

- เครื่องส าหรับทดสอบ จ านวน 1 ชุด อายุการใช้งาน 7 ปี  
- มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 1 ชุด ส าหรับให้บริการและส ารองข้อมูล มีอายุการใช้งาน 4 ปี  
- ระบบส ารองข้อมูลที่วิทยาเขตศรีราชา มีจ านวน physical server 1 เครื่อง Storage ขนาด 9TB  มี

อายุการใช้งานเกิน 10 ปี  
 

 

รูปที่ ก-2(3) รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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รูปที่ ก-2(4) แผนผังการออกแบบ Container Service Infrastructure ระบบ AI 

 

 

รูปที่ ก-2(5) โครงสร้าง Artificial Intelligence Server 
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ภาคผนวก ก-3 

ระบบสื่อสาร 

 จุดติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ที ่ สถานที่ติดตั้ง จ านวน 
1 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น OpenScape Voice V7 + UC 1 
2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ส านักงานอธิการบดี มก. ยี่ห้อ Siemens รุ่น Hipath 4000 V5 

ยี่ห้อ Siemens รุ่น OSBiz V2 
1 
1 

3 บัณฑิตวิทยาลัย ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 3800 V8 1 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 V6 

OpenScape Voice V8 
1 
1 

5 คณะบริหาร ยี่ห้อ Siemens รุ่น OSBiz V1 1 
6 ส านักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 V6 1 
7 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 V6 1 
8 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 V5 1 
9 คณะสิ่งแวดล้อม ยี่ห้อ Grandstream รุ่น N/A 1 
10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยี่ห้อ NEC รุ่น N/A  

ยี่ห้อ Siemens รุ่น N/A 
1 
1 

11 คณะวิทยาศาสตร์ ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 1 
12 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยี่ห้อSiemens  

รุ่น HiPath 4000 
1 

13 วิทยาเขตก าแพงแสน ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 V6  
HICOM 372 

1 
1 

14 โครงการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ยี่ห้อ Siemens รุ่น OpenScape Voice V7 ใช้งานร่วมกับ
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

15 วิทยาเขตศรีราชา ยี่ห้อ  Grandstream รุ่น UCM6510  
ยี่ห้อ Siemens รุ่น HiPath 4000 V2 

1 
1 

16 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยี่ห้อ Cisco รุ่น -ใช้งานร่วมกับ UC ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

1 
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รูปที่ ก-3(1) การเชื่อมต่อ PABX ของอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ก-3(2) การเชื่อมต่อ PABX ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2563 
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 อุปกรณ์ชุดการเรียนการสอนทางไกลและประชุมทางไกล มก. ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

1. ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
(1) ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 อุปกรณ์ CODEC หรือ Coder/ Decoder อุปกรณ์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ Cisco TelePresence 
รุ่นSX20 จ านวน 2 ชุด 

(2) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ TANDBERG รุ่น Edge 

95MXP จ านวน 1 ชุด 
2. ระบบประชุมทางไกล 

(1) ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 อุปกรณ์ควบคุมบริหารจัดการประชุมทางไกล Multipoint Control Unit (MCU) ยี่ห้อ Cisco รุ่น 

TelePresence SX80 จ านวน 1 ชุด 
 อุปกรณ์ CODEC หรือ Coder/ Decoder อุปกรณ์ประชุมทางไกล ยี่ห้อ Cisco TelePresence 

รุ่นSX20 จ านวน 2 ชุด 
(2) ส านักอธิการบดี  

 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ TANDBERG รุ่น880MXP 
จ านวน 1 ชุด (ส านักบริการคอมพิวเตอร์) 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ TANDBERG รุ่น Edge 95MXP 
จ านวน 1 ชุด   
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ POLYCOM รุ่น HDX 7000 
HD จ านวน 2 ชุด  

(3) วิทยาเขตก าแพงแสน 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ Polycom รุ่น Group 700  1 
เครื่อง (ครุภัณฑ์เงินรายได้ปี61)  
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ Cisco Tandberg รุ่น C40 1 
เครื่อง (ครุภัณฑ์เงินรายได้ปี 57) 

(4) วิทยาเขตศรีราชา 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ POLYCOM รุ่น HDX 7000 

HD จ านวน 2 เครื่อง (ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2554 และ 2557) 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ SONY รุ่น IPELA HD PCS-

XG100 จ านวน 2 เครื่อง (ครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560) 
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(5) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ POLYCOM รุ่น HDX 7000 
HD จ านวน 1 ชุด 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ Polycom รุ่น Group 500 
series จ านวน 1 ชุด 
 อุปกรณ์ประชุมทางไกลแปลงสัญญาณภาพและเสียง (CODEC) ยี่ห้อ TANDBERG รุ่น880MXP 
จ านวน 1 ชุด (ส านักบริการคอมพิวเตอร์) จ านวน 1 ชุด 
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ภาคผนวก ก-4 

ระบบกล้องวงจรปิด 

 รายละเอียดระบบกล้องวงจรปิด 
1. กล้องวงจรปิด 

ประเภทของผลงาน : วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของกล้องวงปิด (Hardware) 
ผู้ได้รับประโยชน์/น าไปใช้ประโยชน์ : หน่วยงานความมั่นคง, หน่วยงานรักษาความปลอดภัย, 
หน่วยงานดูแลการจราจร / กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพมหานคร/จังหวัด, 
เทศกิจ/ต ารวจ/โรงพยาบาล/สถานีดับเพลิง, โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

ระบุสถานะการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร : อยู่ในระหว่างการน าเสนอทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก-4(1) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของกล้องวงปิด 
 
 

2. ระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด 
ประเภทของผลงาน : ระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงปิด (ซอฟท์แวร์) 

ผู้ได้รับประโยชน์/น าไปใช้ประโยชน์ : หน่วยงานความมั่นคง, หน่วยงานรักษาความปลอดภัย, 
หน่วยงานดูแลการจราจร / กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพมหานคร/จังหวัด, 
เทศกิจ/ต ารวจ/โรงพยาบาล/สถานีดับเพลิง, โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 

ระบุสถานะการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร : อยู่ในระหว่างการน าเสนอทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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รูปที่ ก-4(2) ระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด 

 เทคโนโลยี หรือ กระบวนการ (Value Preposition of Technology / Services / Process)  
 ที่ได้พัฒนาขึ้นจากโครงการ                     

           เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้ 
1. ฮาร์ดแวร์ 

พัฒนากล้องตัวกล้องวงจรปิด เพ่ือเข้าควบคุมข้อมูลของภาพตั้งแต่ Lens โดยการเลือกพัฒนาต่อจาก Open 
platform ที่มีความพร้อมของ Community และได้รับการยอมรับทั้ง Hardware และ ซอฟท์แวร์ จาก Raspberry Pi 
Foundation โดยเลือกพัฒนา Board Electronic เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi เพ่ือควบคุมการท างานให้ได้ตามฟังก์ชัน
ของกล้องวงจรปิด คือ 

- รองรับการจ่ายไฟผ่านสาย LAN [POE 802.3af] 
- ควบคุมการปิดเปิดของ IR Filter 
- ควบคุมการปิดเปิดของ IR LED 
- ควบคุมการปิดเปิดของพัดลม 

2. ซอฟท์แวร์ 
พัฒนาโปรแกรมที่สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ Linux บนตัวกล้องวงจรปิดและบน Server เพ่ือจัดการ

ระบบภาพ โดยทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 กล้องวงจรปิด 
- ระบบต้องมีความเสถียรภาพสูง เพ่ือรองรับความมั่นคงของข้อมูลภาพ 
- ระบบมีการจัดการ Hardware ต่าง ๆ เช่น เปิดพัดลมเม่ือกล้องมีอุณหภูมิสูง 
- มีระบบจัดการข้อมูลจัดเก็บของกล้องวงจรปิด 
- มีระบบตรวจสอบการท างานของโครงข่าย 
- มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประมวลผลภาพที่กล้องวงจรปิด 
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 Server 
ระบบจัดการกล้องวงจรปิดส่วนกลาง รองรับการแยกผู้ใช้งานและจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล โดยแบ่งเป็นส่วนหลัก 

ๆ ดังนี้  
- ระบบวิเคราะห์ภาพ 

ระบบจะแยกแยะวัตถุต่าง ๆ ออกจากภาพที่เห็นและแยกประเภทของวัตถุที่เห็น ซึ่งสามารถน ามา
วิเคราะห์และจัดเก็บรูปพรรณสัณฐานของวัตถุนั้นได้ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จักรยาน ฯลฯ 

- ระบบการจัดเก็บ 
หลังจากการวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานของวัตถุที่เราสนใจ ระบบสามารถที่จะลงบันทึกเวลา บักทึกรูป 

บันทึกรูปรูปพรรณสัณฐานของวัตถุนั้นในรูปแบบฐานข้อมูลได้ 
- ระบบค้นหา 

เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรูป ข้อความ เวลาแล้ว ท าให้ เราสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 
ขอดูภาพรถสีแดงในช่วงเวลา 9.00-10.00 น. 

- ระบบแจ้งเตือน 
เมื่อระบบสามารถแยกลักษณะของวัตถุได้ ระบบก็สามารถตั้งเงื่อนไขที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน เช่น  ห้ามจัก

ยานยนต์วิ่งบนทางเท้า ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ก-4(3) แผนภาพการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ของกล้องวงจรปิด 
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รูปที่ ก-4(4) สถานที่ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
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ภาคผนวก ข 

การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ระบบสารสนเทศที่ได้ด าเนินการระหว่างช่วง ปี พ.ศ. 2560 – 2563 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองภารกิจด้านต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย 
ตามกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว จ านวน 19 โครงการ 
 

โครงการ 
ปี พ.ศ. 
ที่เริ่ม

ด าเนินการ 

ปี พ.ศ.  
ที่ด าเนินการเสร็จ 

2561 2562 2563 2564 
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิเทศสัมพันธ์ ระยะที่ 1 
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะท่ี 1 

2560 
2560 

 
 

   

3. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล 
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS/EIS ระยะที่ 1 
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิเทศสัมพันธ์ ระยะที่ 2 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ มก. 
7. โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 

2561 
2561 
2561 
2561 
2561 

  
 
 
 
 

  

8. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บเพจฝ่ายวิจัย-บริการวิชาการ 
9. โครงการพัฒนา KU website ใหม่  
10.โครงการพิรุณปัญญา ระยะที่ 1  
11.โครงการบริหารจัดการพื้นที่เช่า  

2562 
2562 
2562 
2562 

   
 
 
 

 

12.โครงการจัดการการเปลี่ยนแปลงและสร้างทักษะทาง Digital 
13.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS/EIS ระยะที่ 2 
14.โครงการระบบบริหารโครงการวิจัย 

2562 
2562 
2562 

   
 

 
 
 

15.โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการบริหารพิรุณปัญญา 
ระยะที่ 2 

16.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดเพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
ระยะที่ 1 

17.โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการทาง Data Science และ AI  
18.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน Cyber security 
19.โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองคลัง 

2563 
 

2563 
 

2563 
2563 
2563 
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2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท าขอบเขตการด าเนินการ          
จ านวน 2 โครงการ 

โครงการ ปี พ.ศ. 
ที่เริ่มด าเนินการ 

1.โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 2 2563 
2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ MIS/EIS ระยะที่ 3 2563 

 

 ระบบสารสนเทศที่ขอรับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 
 

โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1. โครงการต่อเนื่อง ปี 2564 6,800,000 

1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ MIS/EIS ระยะที่ 4 3,000,000 
1.2 โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา ระยะที่ 3 2,000,000 
1.3 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการทาง Data Science และ AI 800,000 
1.4 โครงการจัดการการเปลี่ยนแปลงและสร้างทักษะทาง Digital 1,000,000 

2. โครงการบ ารุงรักษา ปี 2564 2,500,000 
2.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิเทศสัมพันธ์ 300,000 
2.2 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ มก. 200,000 
2.3 โครงการบ ารุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  1,000,000 
2.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารโครงการวิจัย  300,000 
2.5 โครงการบ ารุงรักษาระบบข้อมูลแบบเปิดเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ  200,000 
2.6 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 500,000 

3. โครงการใหม่ ปี 2564 3,000,000 
3.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการวิชาการ 3,000,000 

รวมทั้งสิ้น 12,300,000 
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ภาคผนวก ค 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตก าแพงแสน 

โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

 
1. การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย internet  

วิทยาเขตก าแพงแสนมีการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังส านักบริการคอมพิวเตอร์ผ่าน 2 ช่องทาง เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย internet ได้แก่ช่องทางหลักผ่านส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา หรือ UniNet เป็นช่องทางหลักขนาด 3 Gbps  และ ช่องทางส ารองผ่านบริษัทผู้ให้บริการ (มีการเปิดซอง
ประมูลใหม่ในทุกปี) ขนาด 2 Gbps ซึ่งเปิดใช้งานควบคู่กันตลอดเวลา ท าให้เมื่อเส้นทางหลักมีปัญหาจะสามารถใช้
งานผ่านเส้นทางส ารองได้ทันที แต่ยังคงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากใช้เส้นทางส ารองเพียงช่องทางเดีย ว 
ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 จะท าการเช่าเพ่ิมเป็น 3 Gbps  โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย 
ดังนี้ 
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2. การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขต 

มีการเชื่อมต่อเครือข่ายจากส่วนกลาง ห้อง เครือข่าย/server งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานและอาคารต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลักให้รองรับความเร็วที่
สูงขึ้น และมีการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังบางหน่วยงานให้มีความเร็วขนาด 10  Gbps แล้วดังรูป และมี
แผนในการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายทุกๆ หน่วยงานให้รองรับความเร็วขนาด 10 Gbps 

 

 
 
มีจ านวนอุปกรณ์เครือข่ายดังนี้ 
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2.1 Gateway Router = 2   

- (อายุการใชงาน 1 ป) รนุ Cisco C9500 ตั้งอยูหอง Server อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 
- (อายุการใช้งาน 3 ปี) รุ่น Cisco ISR4351/K9 ส าหรับระบบโทรศัพท์ภายในระหว่างวิทยาเขต ตั้งอยู่

ที่ห้องชุมสาย อาคารชูชาติก าภู 
2.2 Backbone Switch = 2 

- (อายุการใชงาน 1 ป) รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยูหอง Server อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 
- (อายุการใชงาน 10 ป) รนุ Cisco C6506 ตั้งอยูหอง Server อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

2.3 Data Center Switch =2 
- (อายุการใชงาน 1 ป) รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยูหอง Server อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 
- (อายุการใชงาน 17 ป) รนุ Cisco C4503 ตั้งอยูหอง Server อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 

2.4 Distributed Switch = 6 ตัว (อายุการใชงาน 1 ป) 
- รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยู หอง Server อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 
- รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยู รร.สาธิต 
- รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยูศูนยเครื่องจักรกล 
- รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยู กองกิจการนิสิต 
- รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยู หอพักนิสิต 25 
- รนุ DELL S4128 –ON ตั้งอยู อาคารโฮสเทล 

(มีแผนเพิ่ม ปละ 5 ตัว) 
2.5 Access Switch 444 ตัว 

- 1-5 ป 284 ตัว 
- 6 ป ขึ้นไป 160 ตัว 

           (มีแผนเปลี่ยน ปละ 50ตัว) 
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3. ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
มีการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้บริการทั่ววิทยาเขตก าแพงแสนแบ่งเป็น zone 4 zone ดังนี้ 
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ข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3.1 Wireless Controller  = 3 ตัว  
- Cisco 5508 ของวิทยาเขต อายุการใช้งาน 3 ปี 
- Cisco 5508 จากส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรมาที่วิทยาเขตแล้ว  2 ปี  
- TP-Link AC500 อายุการใช้งาน 1 ปี 

3.2 Access Point = 900 ตัว 
- Cisco AIR1121G อายุการใช้งาน  > 10 ปี = 177 ตัว (มีแผนเปลี่ยน ปีละ 40-45 ตัว ระยะเวลา 4 

ปี) 
- Cisco AP2700-AP2800 อายุการใช้งาน > 3 ปี = 386 ตัว 
- TP-Link CAP300 อายุการใช้งาน 1 ปี = 337 ตัว 
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4. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตก าแพงแสน ประกอบด้วย 2 ส่วน 4.1 
รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 22 เครื่อง 

เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบเว็บโฮส ระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบ
ลงทะเบียน มีจ านวน Physical server ทั้งหมด 22 เครื่อง ส าหรับเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีจ านวน 6 
เครื่อง ได้แก่ Web Server, Webhost Server, Database Server, E-Office และมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ทั้งหมด 2 เครื่อง อายุการใช้งานเกิน 5 ปี จ านวน 2 เครื่อง ได้แก่ SAN Storage, Backup System 

4.2 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานระบบเครือข่าย จ านวน 18 เครื่อง 
เป็นเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ให้บริการระบบเครือข่าย ระบบตรวจสอบสถานะการท างานของระบบ

เครือข่าย และระบบบริหารจัดการเครือข่าย มีจ านวน Physical Server ทั้งหมด 18 เครื่อง ส าหรับเครื่องที่มีอายุการ
ใช้งานเกิน 5 ปี มีจ านวน 8 เครื่อง ได้แก่ Logs Server, KUWin Server, VPN Server, Network Operations 
Center (NOC), Bridge WiFi Server เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รัน VMWare จ านวน 3 เครื่อง ส าหรับเครื่องที่มี
อายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีจ านวน 2 เครื่อง รองรับระบบงาน ได้แก่ Cloning Tacacs Server, Cloning Radius 
Server, Cloning Logs Server  

ทั้งนี้มีแผนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ทั้งหมด 16 
เครื่อง และในปีถัดๆ ไปจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึนด้วย โดยการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนจะเน้นเครื่องที่มีอายุการ
ใช้งานมากสุด และมีความส าคัญก่อน จ านวนปีละ 5-8 เครื่อง 

 
5. ระบบส่ือสาร 

5.1 ระบบโทรศัพท์ภายในระหว่างวิทยาเขต 
วิทยาเขตก าแพงแสนมีระบบโทรศัพท์ภายในระหว่างวิทยาเขต เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ภายในของ

มหาวิทยาลัย โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ด าเนินการ ผ่านอุปกรณ ์Router Cisco ISR4351/K9 (ทดแทนเมื่อ 
ม.ค. 2560)   เชื่อมต่อกับตู้โทรศัพย์ภายในของวิทยาเขตก าแพงแสน  

5.2 ระบบประชุมทางไกล 
วิทยาเขตก าแพงแสนมีอุปกรณ์ส าหรับด าเนินการจัดการประชุมทางไกล 2 ชุด ประจ า ณ ห้องประชุม

วิชาการ 2 จ านวน 1 ชุด และส าหรับโยกย้ายอีก 1 ชุด ดังนี้ 
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สถิติการใช้งานระบบ Teleconference วิทยาเขตก าแพงแสน 

เดือน 
จ านวน (ครั้ง) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
มกราคม 11 9 9 7 9 9 12 

กุมภาพันธ์ 17 11 10 12 10 13 7 
มีนาคม 10 8 11 10 5 19 12 
เมษายน 6 8 11 10 10 12 10 

พฤษภาคม 7 9 12 24 7 21 10 
มิถุนายน 10 16 12 15 19 14 8 
กรกฏาคม 8 16 11 21 17 15 11 
สิงหาคม 10 13 19 20 12 15 15 
กันยายน 16 13 11 15 16 20 17 
ตุลาคม 13 10 12 22 13 6 18 

พฤศจิกายน 8 9 15 12 11 17 11 
ธันวาคม 12 9 9 6 13 11 13 

รวม 128 131 142 174 142 172 144 

หมายเหตุ  :  - ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูได้ ท่ี https://goo.gl/Qy4FBQ   
                 หรือ เว็บไซต์ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ cit.kps.ku.ac.th เมนู Teleconference   
                 เลือก ปฏิทิน Teleconference หรือ ตาม QR code นี ้

ล า 
ดับที่ 

ยี่ห้อ/รุ่น IP Address 
(fixed) 

สถานที่ติดตั้ง จ านวน ปัญหาและอุปสรรค 

1 Polycom 
Group 700  

158.108. 
196.211 

ห้องประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 
อาคารศูนย์ มก. (ประจ า
ห้อง) 

20-30 คน เป็นห้องส่วนกลางใช้หลายงาน
หากไม่มีการแจ้งจองไว้
ล่วงหน้า ถ้าห้องไม่ว่างจะไม่
สามารถใช้งานได้ 

2 Cisco 
Tandberg 

C40 

158.108. 
196.210 

ห้องประชุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร
ศูนย์ มก. (ส าหรับโยกย้าย 
ไปห้องคอนเวนชั่น/ ห้อง
เธียรเตอร์/ห้องประชุม
วิชาการ1) 

20-1,000 คน 
(แล้วแต่
สถานที่) 

ต้องใช้เวลาและอุปกรณ์เพ่ิมใน
การติดตั้งทดสอบในแต่ละ
สถานที่ 
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- ไม่รวมรายการที่ยกเลิก และรายการที่ต้องการ แตไ่ม่สามารถให้บริการไดเ้นื่องจากห้องไม่ว่างหรือไมม่อีุปกรณ์เพียงพอ 
(สามารถให้บริการได้ช่วงเวลาละ 2 งานตามจ านวนอุปกรณ์ทีม่ี) 

 
6. ปัญหาระบบเครือข่าย 

ตารางแสดงจ านวนปัญหาที่ท าให้ไม่สามรถใช้งนระบบเครือข่าย internet ได ้เริ่ม (1 ส.ค. 2559-31 ก.ค. 
2562 

ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนนาที คิดเป็น % 
2559 (1 ส.ค.59-31 ก.ค. 60) 7 40 0.008 
2560 (1 ส.ค.60-31 ก.ค. 51) 9 1,353 0.257 
2561 (1 ส.ค.61-31 ก.ค. 62) 11 810 0.154 

รวม 27 2,203 0.140 
จากปัญหา  27  ครั้ง แยกเป็น 
6.1 ปัญหาจากภายนอก  16  ครั้ง ได้แก่ 

6.1.1 ปัญหาจากช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก 12 
6.1.2 ไฟฟ้าดับนาน 2 
6.1.3 ระบบ login ของมหาวิทยาลัย 2 

6.2 ปัญหาจากภายใน 11 ครั้ง ได้แก่ 
6.2.1 ปัญหาจากอุปกรณ์เครือข่ายหลัก 8   (ในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลักท่ีใช้

เวลาในการด าเนินการ 4 ครั้ง) 
6.2.2 ปัญหาจากการโดนโจมตีจากผู้ใช้งานภายใน 2 ครั้ง 
6.2.3 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก 1 ครั้ง 

 
7. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ทั้งท่ีได้พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ ได้แก่ 
7.1 ระบบจองหอพักนิสิตออนไลน์ส าหรับนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน และภาคฤดูร้อน 
7.2 ระบบจองร้านค้างานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2560 2561 และ 2562 
7.3 ระบบประมูลร้านค้างานเกษตรก าแพงแสน และระบบประมูลแบบ 1 บาท ประจ าปี 2562 
7.4 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
7.5 ระบบบันทึกงานประจ าวันกองการเจ้าหน้าที่เดิม และระบบบันทึกงานงานเทคโนฯ (ก าลังด าเนินการ) 
7.6 ระบบ KU KPS Navigator 
7.7 ระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
7.8 ระบบลงทะเบียนอบรม (ก าลังด าเนินการ) 
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7.9 ระบบรับสมัครงานวิ่ง KUKPS RUN 2019 
7.10 ระบบ TCAS 
7.11 ระบบบริหารจัดการและสั่งซื้อน้ าดื่มพระพิรุณ 
7.12 ระบบแทรกก้ิงรถไบโอดีเซล (ก าลังด าเนินการ) 
7.13 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
7.14 การจัดท าเว็บไซต์ของวิทยาเขตและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 
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ภาคผนวก ง 

สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตศรีราชา 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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 การเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต 

ลิงค์หลิงค์หลักเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต 

ล าดับที่ Network Speed Type สาย 

1 
 

1 Gbps MPLS Fiber 

2 
 

1 Gbps MPLS Fiber 

3 
 

1 Gbps MPLS Fiber 

 

ลิงค์ส ารองเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต 

ล าดับที่ Network Speed Type สาย 

1 

 

1 Gbps MPLS Fiber 

 

 ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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 การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- SSL ส าหรับงานบริการ Secure http (Domain *.src.ku.ac.th) 
(หมดอายุ 6 พ.ค. 2565) 

-  ระบบ Replication Data Storage 
(EMC VNXe3150) 

-  IP Phone Grand Stream UCM6510 

 

 ระบบเครือข่ายไร้สาย 

ล าดับที่ ผู้ให้บริการ พื้นที่ให้บริการ จ านวน 

1 KU SRC พ้ืนที่ส่วนกลาง 131 

2 KU SRC หอพักนิสิต    828** 

3 AIS พ้ืนที่ส่วนกลาง 116 

4 TRUE พ้ืนที่ส่วนกลาง 272 

รวม 1,347 

หมายเหตุ **  ติดตั้งแล้ว  378 เครื่อง อยู่ระหว่างการติดตั้ง 450 เครื่อง 

                 (คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 2563 คลอบคลุมห้องพักนิสิตทุกห้อง) 

 



ภาคผนวก จ 

 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2564-2568)                                                                        หน้า จ-1 

ภาคผนวก จ 
สถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

 
รูปที่ ง-1 ผังโครงสร้างระบบเครือข่ายของวิทยาเขต 

(ข้อมูล ณ 31 กรกฏาคม 2563) 

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. รายการอุปกรณ์เครือข่าย LAN และ Wireless 
 
ที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด หน้าที่ สถานที่ติดตั้ง หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
สถานะภาพ
การใช้งาน 

ปีที่
จัดซื้อ 

1 Switch  Juniper EX8208 Switch หลักวิทยา
เขต 

Backbone ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2012 

2 Switch Cisco 6500 1 เครื่อง ส ารอง
ระบบ ตามแผน
บริหารความ
ต่อเนื่อง 

Backbone 
ส ารอง 

ห้องควบคุม
เครือข่าย อาคาร 
14 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

3 Switch Cisco 6006 1 เครื่อง Backbone 
ส ารอง 

ห้องควบคุม
เครือข่าย อาคาร 7 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

4 Switch Cisco 3560G 2 เครื่อง Distribute 
Switch  

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

5 Switch Cisco 3550-
fiber 

1 เครื่อง Acess Switch ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

6 Switch Cisco 3550 2 เครื่อง distribute 
Switch  

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

7 Swich Cisco 2960 -
poe 

10เครื่อง Access Switch 
Wireless 

  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

8 Switch Cisco 2960 10 เครื่อง Acess Switch   งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

9 Switch Cisco 2950 3 เครื่อง Access Switch   งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

10 Switch Cisco 2900 4 เครื่อง Access Switch   งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

11 Switch Cisco SG300 2 เครื่อง Access Switch   งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

12 Switch Cisco SG200 8เครื่อง Access Switch   งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

13 Switch Cisco CE500 1 เครื่อง Access Switch   งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

14 Switch H3C H3C 
S3600 

15 เครื่อง Access Switch    งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

15 Switch 3COM   16  เครื่อง Access Switch    งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

16 Switch intel   3 เครื่อง Access Switch    งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

17 Switch Tp-link   9 เครื่อง Access Switch    งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   
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ที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด หน้าที่ สถานที่ติดตั้ง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะภาพ
การใช้งาน 

ปีที่
จัดซื้อ 

18 Switch SMC   7 เครื่อง Access Switch    งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

19 Switch Juniper ISG-200 1 เครื่อง IPS ส าหรับ 
Server Farm 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

20 Wireless 
Controller 

Juniper WLC-800 1 เครื่อง อุปกรณ์ 
controller 
ส าหรับ Access 
Point  

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2013 

21 Access 
Point 
Juniper 

Juniper WLA522E
-WW 

41 เครื่อง บริการบุคลากร 
นิสิต (อาคาร
เรียน) 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2013 

22 Access 
Point UNIFI  
UAP-PRO 

UNIFI UAP-PRO 71 เครื่อง บริการบุคลากร 
นิสิต (หอพัก) 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2013 

23 Access 
Point 

Cisco AP1100 27 เครื่อง บริการบุคลากร 
นิสิต (หอพัก) 

        

 
         

2. รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 

ที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด หน้าที่ สถานที่ติดตั้ง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะภาพ
การใช้งาน 

ปีที่
จัดซื้อ 

1 Server  IBM M3350 Ram 32Gb ให้บริการเว็บโฮส
หน่วยงาน 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2011 

2 Server IBM M3350 Ram 16Gb e-learning ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2011 

3 Server IBM M3350 Ram 16Gb e-learning ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2011 

4 Server IBM M335 Ram 16Gb database e-
learning 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2011 

5 Server SUN X2200 Ram 8Gb VM Server  
web-data 
Mysql 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

6 Server SUN X2200 Ram 8Gb Radius Server ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

7 Server SUN X2200 Ram 8Gb Ldap Server ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   
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ที่ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด หน้าที่ สถานที่ติดตั้ง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะภาพ
การใช้งาน 

ปีที่
จัดซื้อ 

8 Server SUN X2200 Ram 8Gb VM Server  
ระบบสารสนเทศ 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

9 Server SUN X4710 64 Gb ฐานข้อมูลนิสิต ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

10 Server SUN X4710 32 Gb ระบบสารสนเทศ
นิสิต 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

11 Server SUN X2290 Ram 8Gb VM Server 
ฐานข้อมูล
ห้องสมุด 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

12 Server SUN X2200 Ram 8Gb บริการเว็บโฮส
หน่วยงาน นิสิต 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

13 Server SUN X2100 Ram 8Gb NTP server ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

14 Server SUN X2200 Ram 8Gb Name Server 
DHCP Server 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

15 Server HP ML350 Ram 4 Gb Name Server  
DHCP Server 2 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

16 Server HP ML110 Ram 4 Gb Web คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

17 Server Dell   Ram 4 Gb Anti Virus 
Server 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน   

18 Server HP ML150 Ram 4 Gb ควบคุมเข้าออก 
ประตู ห้องสมุด 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

19 HP Server 
Controller 
UNIFI 

UNIFI UniFi 
3.2.10  

อุปกรณ์ 
controller 
ส าหรับ Access 
Point UNIFI  
UAP-PRO 

ควบคุมการ
ให้บริการนิสิต 
บุคลากร 
(หอพัก) 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2013 

20 NAS Bufalo   RAM 1Gb 3Tb เก็บข้อมูล งาน
ทะเบียน 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2011 

21 NAS Bufalo   RAM 1Gb 3Tb เก็บข้อมูล 
ส ารองข้อมูลงาน
ทะเบียน 

ห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายกลาง 
กองบริการกลาง 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้งาน 2011 
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3. ลิงค์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 

ที ่ Network Speed Type สาย 
1 Uninet 1Gb MPLS Fiber 
2 Uninet 1Gb MPLS Fiber 
3 Cat 400 

Mbps 
MPLS Fiber 
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