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รายงานการศึกษาดูงาน 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระหว่างวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ – 10 กุมภาพันธ์ 2562



คำนำ 

สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีน้ัน  

การเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านการ

บริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการภายในสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีมาตฐาน

เทียบเคียงกับสถานท่ีต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงาน

ของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์เห็นควรให้มีการศึกษาดูงานด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1. ความเป็นมา 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีบทบาท

หน้าที่ในฐานะหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ปัจจุบัน

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการในงานต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเครือข่ายหลัก บริการเครือข่ายไร้สาย บริการ

อินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์ บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การ

ให้บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

การดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึง

ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานอาจต้องมีการปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ทำให้สถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัย ต้องสามารถให้บริการที่รองรับการขยายตัวและการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งปัจจุบันและอนาคตตาม

แผนพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงและแนวทางการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงกำหนดให้มีการศึกษาดูงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกับผู้ปฏิบัติงานต่างมหาวิทยาลัย และนำความรู้ที่ได้รับ

จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงและพัฒนางานของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
2.1 เพ่ือศึกษาดูงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.2 เพ่ือศึกษาแลกเปล่ียน เรียนรู้ เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ในการให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษา 
2.3 เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในยุคปัจจุบัน 

2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. คณะศึกษาดูงาน 
คณะศึกษาดูงาน บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ท่าน 

4. ระยะเวลาศึกษาดูงาน 
ระยะเวลาศึกษาดูงาน ระหว่างวันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 
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5. รายละเอียดการศึกษาดูงาน 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2528 เป็นหน่วยการเรียนการ

สอน การบริหารวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับบริการท่ีสำคัญดังน้ี 

5.1 บริการซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน (https://software.kku.ac.th) 

เป็นบริการเพ่ือให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรมท่ีให้บริการ ดังน้ี 

5.1.1 โปรแกรมป ้องก ันไวร ัส  Kaspersky Antivirus for Microsoft Windows, Mac OS X และ 

Android Mobile & Tablet 

5.1.2 SPSS for Windows 

5.1.3 STATA 

5.1.4 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 English, Thai 32, 64 bits Service 2012 

5.1.5 Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016 English, Thai 

5.1.6 Microsoft Office 2011 for Mac OS X 

5.1.7 Microsoft Dream Spark 

5.1.8 Microsoft Office 365 

5.2 บริการระบบบูรณาการฐานข้อมูล (http://oc.kku.ac.th) 

เป็นระบบคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย ที่ได้รวบรวมสารสนเทศด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร วิจัย 

การเงินงบประมาณ และบัณฑิต ข้อมูลที่ได้จากระบบรายงานนี้สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย และจัดส่งให้กับผู ้ร ับบริการภายใน หรือหน่วยงานภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

5.3 บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://network.kku.ac.th) 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย มีการให้บริการเครือข่ายท่ีครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน 

มีข่ายสายใยแก้วนำแสงระยะทางรวมประมาณ 120 กิโลเมตร ขนาดช่องสัญญาณการรับส่งข้อมูล 1-10Gbps 

และมีวงจรเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 2 วงจร โดยมีขนาดช่องสัญญาณรวม 4Gbps 

5.4 บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless-LAN) (http://network.kku.ac.th) 

เป็นบริการเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบอินทราเน็ต และระบบ

อินเตอร์เน็ตได้จาก ห้องเรียน ห้องสมุด หอพักนักศึกษา ด้วยความเร็วของสัญญาณตามมาตรฐาน 802.11b/g/n 

บนคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ี 2.4GHz และตามมาตฐาน 802.11a/n/ac บนคล่ืนความถ่ีวิทยุท่ี 5GHz 
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5.5 บริการส่ือสารและโทรคมนาคม (http://home.kku.ac.th/telecom) 

เป็นบริการสำหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์ บริการ

เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย และบริการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ

เครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

5.6 บริการอินทราเน็ตผ่านเครือข่ายสาธารณะ (http://vpn.kku.ac.th) 

เป็นบริการสำหรับ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยได้จากทั่วทุกมุมโลก โดย

เลือกใช้บริการผ่าน SSL VPN, L2TP VPN, SSTP VPN, OpenVPN 

5.7 บริการเขตพ้ืนท่ีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (https://www2.kku.ac.th/ecluster) 

เป็นบริการเครื ่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากรตามเขตพื ้นที ่บริการที ่กระจายอยู ่ ท่ัว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีบริการดังน้ี 

5.7.1 อาคารศูนย์สารสนเทศ ช้ัน 4 จำนวน 200 เคร่ือง 

5.7.2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ช้ัน 5 จำนน 150 เคร่ือง 

5.7.3 หอพักนักศึกษาหญิงท่ี 26 และหอ 9 หลัง รวมท้ังหมด 16 เคร่ือง 

ที่ศูนย์สารสนเทศมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี และเครื่องสแกนเนอร์ให้บริการ 

รวมท้ังมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้บริการสำหรับยืม แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.8 บริการด้านการเรียนการสอนทางไกล (http://home.kku.ac.th/telecom) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องสำหรับการเรียนการสอนทางไกล 1 ห้อง เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และ

นักศึกษาในการเรียนการสอนทางไกลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังวิทยาเขตหนองคาย ขนาดช่องสัญญาณ

รับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 384kbps นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างคณะหรือหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ 

5.9 บริการ Web hosting (http://home.kku.ac.th) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื ่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ Web hosting ของหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงปัจจุบันมี Web ของหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 150 website 

5.10 ระบบบริหารการเงินการคลัง การพัสดุและบัญชี (http://www.fmis.kku.ac.th) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาระบบ ซึ่งเป็นระบบกลางที่ให้บริการโดยบริหารแบบ

รวมศูนย์ แต่กระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนทั้งผู้ปฏิบัติ และเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และรองรับการใช้งานทั้งรูปแบบ Client Web และ 

Mobile มีระบบรักษาความปลอดภัยผ่าน LDAP ของมหาวิทยาลัย 

5.11 บริการไอทีคลินิก 
เป็นบริการท่ีให้คำปรึกษา ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ท้ังประเภทพกพาและแบบเครื่องพีซี ท่ี

มีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านระบบ wifi 

และอัพเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
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5.12 บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (https://www2.kku.ac.th/traning) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมให้แก่นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคล

จากหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานราชการภายนอก ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุกปีตามตารางจัด

อบรมของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.13 บริการโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (http://home.kku.ac.th/telecom) 

เป็นบริการสำหรับติดต่อสื ่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet 

ติดต่อสื่อสารด้วยการโทรศัพท์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเข้าหมายเลยโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 

5.14 บริการ KKU Google Apps for Education (สำหรับบุคลากร http://mail.kku.ac.th สำหรับนักศึกษา 

http://kkumail.com) 

เป็นบริการเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนักศึกษาและบุคลากร ตลอดทั้งบริการอื่นๆ เช่น Google 

Drive, Google Slide, Google Sheet Google Form เป็นต้น 

5.15 บริการ Call Center 

เป็นบริการให้ข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่

บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ผ่านระบบโทรศัพท์ อีก

ทั้งดำเนินการประสานการติดต่อภายในคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึง

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีให้บริการ คือ 0-4300-9700 

5.16 บริการแอพพลิเคช่ัน และพัฒนาระบบสารสนเทศ (http://apps.kku.ac.th) 

ให้บริการแอพพลิเคชั่นและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เช่น  

5.16.1  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.16.2 ระบบจองห้องพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5.16.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
5.16.4 ระบบการจัดการประชุม 
5.16.5 ระบบการจัดการประชุมทางวิชาการ 
5.16.6 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
5.16.7 โมบายแอพพลิเคช่ัน บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

ท้ังน้ี สำนักคอมพิวเตอร์ ได้แบ่งกลุ่มเพ่ือกระจายการศึกษาดูงานให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดู

งาน ดังน้ี 
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กลุ่มท่ี 1 เครือข่าย/ส่ือสาร 

 รายช่ือคณะศึกษาดูงาน กลุ่มท่ี 1 

1. ดร. วิชัย  เอ่ียมสินวัฒนา 

2. ว่าท่ี ร.ต. รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ 

3. นาย เอกมล  ชาญสำโรง 

4. นาย สุนทร  วิมุกตะลพ 

5. นาย สุพันธ์ คำละมูล 

6. นาย รัตนภูมิ นิลพันธ์ 
7. นาย ขวัญชัย ใจมุ่ง 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบเครือข่าย (Internet) เชื ่อมต่อกับ True ขนาด 1.5Gbps และ UniNet 

ขนาด 10Gbps เชื่อมไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย L3 switch รวมถึงวิทยาเขตหนองคาย ดังรูปท่ี 

1 โดยมีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วยการจัดตั ้ง Network Operation Center (NOC) ประจำแต่ละ

หน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับ NOC ส่วนกลาง ในการวางแผนและแก้ไขระบบเครือข่ายร่วมกัน นอกจากน้ี

มีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของแต่ละ NOC ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในส่วนของบริการเครือข่ายไร้สายนั้น มีจำนวน Access points ให้บริการทั้งหมด 5,000 ตัว โดยผู้ใช้หน่ึง

คนสามารถเชื่อมต่อ Access points พร้อมกันได้ 5 Devices ซึ่งใช้บริการด้วยความเร็วแบบ unlimited โดยมี

ปริมาณการใช้งาน package สะสม 10GB ต่อสัปดาห์ หากใช้งานเกิน 10GB แล้ว ความเร็วจะลดลงจาก unlimited 

เป็น 5Mbps ท้ังน้ี ต้องมีการยืนยันตัวตนเพ่ือใช้งานเครือข่ายไร้สาย ดังรูปท่ี 2 

 

 

KKU-Net

 

KKU-Internet Link
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รูปท่ี 2 แสดงระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นอกจากน้ี ยังมีบริการอินทราเน็ตผ่านเครือข่ายสาธารณะ (VPN) โดยใช้โปรแกรม Softether VPN Server 

ในการให้บริการ VPN ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงรองรับ SSL, L2TP, SSTP และ OpenVPN ดังรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงระบบเครือข่ายสาธารณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

KKU-WiFi

KKU-VPN
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ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายที่ให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ

ติดตามรูปแบบการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ

เครือข่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้รองรับความต้องการได้อย่างเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงการติดตามระบบเครือข่าย (Network monitoring) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลุ่มท่ี 2 ระบบสารสนเทศ 

 รายช่ือคณะศึกษาดูงาน กลุ่มท่ี 2 

1. นาย นิสิต  สิทธิธรรม 

2. นางสาว สุธีรา  บรรจง 

3. นาง สาคร  สุภัททธรรม 

4. นางสาว พันนา  นิตยานนท์ 

5. นางสาว รักชนก แย้มนันท์ 

6. นาย สมยศ  จีนโก๊ว 

7. นาย ชัยดำรงค์  อุทิรัมย์ 

8. นาย อนุชิต  ยอดสุทธิ 

9. นาย นนทวัตร  จันเสน 

10. นาย จรัสพงษ์  แจ้งฉาย 

11. นาง จินตนา  แสงขาว 

12. นางสาว ธันยพร พูนประชา 

13. นาย ภาสุทธ์ิ  เจริญจิตรกรรม 

14. นางสาว ศานติธร จงกลกิจวรชัย 

15. นางสาว วิภาดา  แดงจำรูญ 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และ Research & Development (R&D) 

 

 

KKU-Network Monitoring
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ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลอยู่ในปัจจุบัน คือ ระบบบริหาร

แผนพัสดุ การเงิน และบัญชี (Khonkaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS) 

พัฒนาโดยบริษัท Soft square เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบคือ Oracle developer 2000 ฐานข้อมูลคือ Oracle 

11g ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายคือ Linux ระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่ายคือ Microsoft Windows เร่ิม

ดำเนินการพัฒนาระบบเมื่อปี พ.ศ. 2548 – 2549 และใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีระบบงานหลักทั้งหมด 13 

ระบบ ดังน้ี  

1. BG-ระบบงานประมาณ 

2. FN-ระบบงานรับ/จ่ายเงิน 

3. AR-ระบบลูกหน้ี 

4. AV-ระบบลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 

5. AP-ระบบเจ้าหน้ี 

6. PY-ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 

7. AE-ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

8. PL-ระบบวางแผนงบประมาณ 

9. CT-ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม 

10. GL-ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ 

11. FA-ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร 

12. PO-ระบบจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

13. IN-ระบบคลังพัสดุ 

 

 การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) หลังจากพัฒนาระบบบริหารแผนพัสดุ การเงิน และบัญชี 

แล้วเสร็จ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาระบบเองโดยไม่ได้จัดจ้างบริษัทหรือองค์กร

ภายนอก ยกเว้นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ทำสัญญาจ้างบำรุงรักษากับบริษัทเอกชนในส่วนของค่าลิขสิทธ์ิ 

นอกจากนี้ระหว่างการพัฒนาระบบโดยบริษัทเอกชนนั้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายให้บุคลากรในสังกัด

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับบริษัท เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลและบำรุงรักษาระบบได้

เองดังกล่าวข้างต้น 

Research & Development (R&D) 

 R&D ให้บริการแอพพลิเคชั ่นและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก เช่น งาน

รับปริญญา งานว่ิงมาราธอน เป็นต้น ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศท่ีให้บริการ ดังน้ี  

1. ระบบบริหารจัดการการประชุม 
2. ระบบจัดการการประชุมวิชาการ 
3. ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
4. ระบบบริหารจัดการภาระงาน สายวิชาการ 
5. ระบบจัดเก็บภาระงาน สายสนับสนุน 
6. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระบบบริหารจัดการผลงานสถาบัน กลุ่ม 

ศูนย์ฯวิจัย 

8. ระบบบร ิหารจ ัดการโครงการบร ิการ
วิชาการแก่สังคม 

9. ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย 
10. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
11. ระบบซ้ือขายวัสดุออนไลน์ 
12. Dashboard ข้อมูลส่วนตัว 
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ภารกิจของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกต่างจากสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ กล่าวคือ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ให้การสนับสนุนระบบสารสนเทศที่เป็นระบบกลางของ

มหาวิทยาลัยท้ังหมด เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ระบบ

สารสนเทศเหล่านี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการในการพัฒนาระบบหรือดูแลบำรุงรักษา แต่ทั้งน้ี 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้บริการระบบบูรณาการฐานข้อมูล (Data warehouse) กล่าวคือ เป็นผู้รวบรวม

ข้อมูล ทั้งข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการเงินและงบประมาณ และข้อมูล

อื่นๆ ที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบัน 

กลุ่มท่ี 3 บริการคอมพิวเตอร์ 

 รายช่ือคณะศึกษาดูงาน กลุ่มท่ี 3 

1. นาง พัชรา แสงทอง 

2. นาย ธีรยุทต์ ป้ันมีรส 
3. นาย ศรายุทธ แสงทอง 

4. นาย กมลศิลป์  ไชยสิทธ์ิ 

5. นางสาว ทัศนวรรณ ซ่ัวเท้ง 

6. นาย อดุลย์  กันทาฟัง 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และซอฟต์แวร์พื้นฐาน 

ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี 

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 

 พ้ืนท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด 3 แห่ง ดังน้ี  

1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 5 จำนวน 150 เครื่อง สำหรับนักศึกษาเข้าใช้ศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั ่ง ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำหรับบุคลากรและ 

หน่วยงานใช้ในการอบรม 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง ชั้น 5 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรและ

หน่วยงานใช้ในการอบรม 

นอกจากนี้ ยังให้เช่าห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการอบรม หรือกิจกรรม

ต่างๆ 

ไอทีคลินิก 

 ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา รวมถึงติดตั้ง/ปรับตั้งค่า

ซอฟต์แวร์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ทั้งปัญหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยผู้รับบริการต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

อ่ืนๆ มาติดต่อท่ีห้องไอทีคลินิก ช้ัน 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ท้ังน้ีมีค่าใช้จ่าย

ในการให้บริการ ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันท่ีไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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ข้ันตอนการขอใช้บริการ มีดังน้ี  

1. แจ้งอาการและความต้องการ 
2. ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมลงทะเบียน 
3. ติดบาร์โค้ด (กรณีเคร่ืองนำมารับบริการคร้ังแรก) 
4. รับใบลงทะเบียน (หลักฐานสำหรับมารับเคร่ืองคืน) 
5. ตรวจเช็คสถานะทาง QR code 

6. รับเคร่ืองคืนโดยย่ืนใบลงทะเบียน (หลักฐานสำหรับมารับเคร่ืองคืน) 
7. ตรวจเช็คเคร่ือง 
8. ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับอาการและปัญหาของแต่ละเครื่อง เช่น 
ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ (Windows) ราคา 300 บาท ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ราคา 100 บาทต่อ

แอพพลิเคชั ่น เป็นต้น ทั ้งนี ้ค่าบริการที ่ได้รับนำส่งสำนักงานคลังเนื ่องจากเป็นรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 

ซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน 

ซอฟต์แวร ์พ ื ้นฐานที ่สำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศให้บร ิการก ับน ักศ ึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นซอฟต์แวร์ที ่จัดซื ้อถูกต้องตามลิขสิทธิ ์ เช่น Microsoft Windows, Microsoft 

Office, SPSS for Windows เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 4 ฝึกอบรม/งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 รายช่ือคณะศึกษาดูงาน กลุ่มท่ี  4

1. นาย ชัชวาล  ศิริพันธุ1 

2. นางสาว บุณทริกา รัตนปรีชาโชติ 

3. นาย นิรุท  อ?อนจันทุม 

4. นาย พชร สมท่ีนึก 

5. นาย อำพล เกษราช 

6. นาย สันติภาพ ยอดกาวี

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการจัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียนและบุคคลท่ัวไป โดยมีการเก็บค่าลงทะเบียน ซ่ึงจัดการฝึกอบรมประมาณปีละ 

30 หลักสูตร หลักสูตรละประมาณ 1-3 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง (9.00 - 16.00 น.) การดำเนินงานจัดอบรมน้ันมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการ 2 ส่วน คือ 

1. คณะกรรมการพิจารณา ทำหน้าท่ีกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ พิจารณาดำเนินการและประเมินผล
โครงการฝึกอบรมต่างๆ รวมท้ังรายงานผลตามโครงการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน ทำหน้าท่ีในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม กำหนดโดยพิจารณาจากแบบสอบถามหลังการอบรม ท่ีได้จากผู้เข้าอบรมใน

หลักสูตรต่างๆ ในปีท่ีผ่านมา โดยจะทำการขออนุมัติเปิดหลักสูตรตลอดปีงบประมาณ   

ในส่วนของวิทยากร ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นบางหลักสูตรจะมีการ

เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นวิทยากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และนักเรียน 

นักศึกษา โดยทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านส่ือต่างๆ เช่น Social Network, e-mail ป้ายไวนิล เป็นต้น 
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การรับสมัครดำเนินการผ่านระบบ online ผู้สมัครจะต้องโอนเงินหรือชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการ

ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 วัน การจัดฝึกอบรมเกิดขึ้นได้ตามกำหนดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ในแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีกำหนดจำนวนขั้นต่ำของผู้เข้ารับการอบรมไว้ โดยพิจารณาจุดคุ้มทุน ทั้งน้ีอาจยืดหยุ่นให้มี

ผู้สมัครน้อยกว่าจุดคุ้มทุนได้ไม่เกิน 2 คน ถ้าได้จำนวนตามเกณฑ์ก็สามารถเปิดอบรมได้และมีการแจ้งยืนยันการเปิด

อบรมไปยังผู้สมัคร หากได้น้อยกว่าเกณฑ์จะให้วิทยากรเป็นผู้ตัดสินใจในการเลื่อนการอบรมหรือยกเลิกการอบรม  

ในกรณีที่เลื่อนอบรม จะเลื่อนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าผู้สมัครอบรมยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะทำการยกเลิก

การอบรม โดยทำหนังสือขออนุมัติเล่ือนการอบรมหรือปิดหลักสูตรอบรมแล้วแต่กรณี 

ในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร มีบริการจัดที่จอดรถ อาหารว่าง อาหารกลางวันให้กับผู้เข้าอบรม รวมถึง

เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นจะมีการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม และให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบสอบถาม 

(แบบสอบถามออนไลน์) หลังการฝึกอบรมสำหรับเป็นข้อมูลในการประเมินและสรุปผลการจัดฝึกอบรม ท้ังน้ีข้อมูลท่ี

ใช้ประเมินได้จากการประเมินผู้เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร แบบสอบถามหลังการอบรมจากผู้เข้าอบรม และใบลง

ช่ือผู้เข้าอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรต่อไป 

กลุ่มท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 รายช่ือคณะศึกษาดูงาน กลุ่มท่ี 5 

1. นางสาว เรืองอุไร เพียกขุนทด 

2. นางสาว สมหญิง บัณฑิตขจร 

3. นางสาว สยุมพู  เอกทัน 

4. นางสาว มัศยา  ฐานวิเศษ 

5. นางสาว จริญาภรณ1 แกUวมา 

6. นางสาว นวรัตน1 อนันตภักด์ิ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการงานภายในองค์กรแตกต่างจากสำนักคอมพิวเตอร์ ใน

หลายๆ ด้าน อาทิเช่น 

1. การแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ดังนี้ งานพัสดุ งานการเงิน งานสารบรรณ และงานบุคคล ซึ่งมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต่ละงาน 

2. อำนาจอนุมัติในการเบิกจ่ายของผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 20 ล้านบาท ในขณะ

ท่ีสำนักคอมพิวเตอร์อำนาจอนุมัติ ไม่เกิน 5 แสนบาท 

3. กระบวนการและการบริหารจัดการในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานดำเนินการเอง ไม่ผ่านพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลัย แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. เอกสารทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสารท่ีอยู่ในฉบับเดียวกัน กล่าวคือ เอกสารขอซื้อ ตรวจรับ 
เบิกจ่าย เป็นเอกสารท่ีออกจากระบบ KKUDMS ท่ีมีความเช่ือมโยงกันในแต่ละงาน 

5. มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (KKUDMS) เพื่อช่วยในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ระบบการลา ระบบจองรถ ระบบจองห้องประชุม/ห้องอบรม ระบบรับ-ส่ง

หนังสือ เป็นต้น 

6. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการดำเนินการเฉพาะของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น หากหน่วยงานอื่นมี
ความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยจัดทำและ/หรือตรวจสอบด้าน

คุณสมบัติ (Specification) จากน้ันหน่วยงานดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเอง 
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เปรียบเทียบบริการและการบริหารจัดการ 

 

งาน/บริการ มข. มจธ. หมายเหต ุ

เครือข่าย/สื่อสาร    

1. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (noc) ส่วนกลาง / / ผู้ดูแลระบบเครือข่ายส่วนกลาง ดูแลและแก้ไข

ปัญหาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (noc) ประจำหน่วยงาน / / ผู ้ดูแลระบบเครือข่ายประจำหน่วยงาน ดูแล

ปัญหาที่เกิดขึ้นและการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย

การให้บริการภายในหน่วยงานของตน ทั้งนี้หาก

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จะขอความ

ช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายส่วนกลาง 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำหน่วยงานสำหรับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น มีทุกหน่วยงาน ส่วน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมี

เพียงบางหน่วยงานเท่านั้น 

3. ประชุมระหว่างผู้ดูแลระบบเครือข่ายส่วนกลาง และ

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำหน่วยงาน 

/  มีการอัพเดทข้อมูลการให้บริการ โครงการต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของผู้ดูแลระบบเครือข่าย

อยู่เสมอ 

4. การให้บริการ eduroam / / เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและ

วิจัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่

เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื ่ออำนวย

ความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

5. การให้บริการ WiFi ของมหาวิทยาลัย / / เป็นบริการระบบเครือข่ายไร้สายให้กับบุคลากร

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6. ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน / / รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, MacOSX, 

iOS, Android, Linux 

ระบบสารสนเทศ    

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร / / ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้มีภารกิจที่

จะต้องให้บร ิการระบบสารสนเทศเพื ่อการ

บริหารทุกระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง

แตกต่างจากสำนักคอมพิวเตอร์ที ่ม ีนโยบาย

ให้บริการระบบดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรคีรบทุกด้าน  

2. การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ / / ด ้วยระบบสารสนเทศท ี ่สำน ักเทคโนโลยี

สารสนเทศดูแลและบำรุงรักษานั้นส่วนใหญ่เป็น

ระบบงานที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ จึงสามารถดูแล

และบำรุงรักษาระบบดังกล่าวได้เองโดยไม่ต้อง

ทำส ัญญาจ ้างก ับบร ิษ ัทเอกชน เป ็นผลให้
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาระบบในแต่

ละปีนั้นไม่สูง 

3. Research & Development (R&D) / / สำน ักคอมพ ิว เตอร์  ม ีการจ ัดต ั ้ งท ีม  R&D 

เฉพาะงานเร่งด่วนตามนโยบาย เป็นผลให้ระบบ

สารสนเทศเด ิมและท ี ่พ ัฒนาใหม ่หลายๆ 

ระบบ ยังถูกผูกติดกับเทคโนโลยีเก่าๆ รวมถึง

บ ุคลากรได ้ร ับการพ ัฒนาเพ ื ่อรองร ับกับ

เทคโนโลยีใหม่ได้ไม่เพียงพอ  

4. Data warehouse /  สำน ักคอมพิวเตอร ์อย ู ่ระหว ่างดำเน ินการ

จัดทำ Single Source Data 

5. Roadmap/Framework / / ส ำ น ั ก ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์  อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร

จัดทำ Roadmap และ Framework 
6. One stop service สำหรับนักศึกษา / / One stop service ส ำห ร ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า ขอ ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นั้น ยังไม่ครบทุก Function และยังขาดการบูร

ณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระบบการประเมินสายวิชาการ / /  

8. ระบบการประเมินสายสนับสนุน /   

9. ระบบจัดเก็บภาระงานของบุคลากร /  เป็นระบบจัดเก็บภาระงานของบุคลากรเพื่อใช้

สำหรับการประเมิน 

10. Single Sign On (SSO) / / SSO ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช่ SamL 2.0 

เป็น Open source สามารถ Authentication 

ผ่าน Facebook, G-Application, Microsoft 

Office 365 เป็นต้น 

ส่วน SSO ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี เป็นการ Authentication ที่แยก

การทำงาน กล่าวคือ แยกการเข้าใช้ G-

Application, Microsoft Office 365, 

Intranet 

11. API list / / การเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ

ของมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี เริ่มมีการใช้ API ในการเชื่อมโยงข้อมูลใน

บางระบบ 

บริการคอมพิวเตอร ์    

1. หอ้งบรกิารคอมพวิเตอรส์าํหรบันกัศกึษา / / สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแบบ 24x7 มี

จำนวน 63 เครื่อง 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีเครื่องให้บริการ

จำนวน 150 เครื่อง 



14 

 

    1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ จัดหาโดยวิธีการ

เช่าใช้ ระยะเวลา 3 ป ี

 /  

2. บรกิารซ่อมบาํรงุคอมพวิเตอร ์    

    2.1 Onsite service  /  

    2.2 ค่าบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์ /   

3. บริการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

 / จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีการเช่าใช ้

4. One Stop Service / Helpdesk  / สำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศมีบร ิการ Call 

Center ที ่ให ้บร ิการข้อมูลและรายละเอ ียด

กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 

5. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์ / /  

6. บริการยืม-คืนเครื่องบันทึกเวลาโดยการสแกนบัตร  /  

7. บริการติดตั้งและแก้ไขเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู

และบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (Access Control) 

 /  

8. บริการจัดหาและทำบัตรนักศึกษาและบุคลากร  /  

ฝึกอบรม/โสตทัศนูปกรณ ์    

1. วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม / / ทั ้งสำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศและสำนัก

คอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. การฝึกอบรมเป็นความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 

 / การจัดฝึกอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์ มีทั้ง

แบบที่ทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล และจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษให้กับ

หน ่วยงานภายในมหาว ิทยาล ัยท ี ่ขอความ

อนุเคราะห์มาเป็นกรณีพิเศษ 

3. ห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยสำหรับการอบรม 

/ /  

4. บริการให้เช่าห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม/สัมมนา 

สำหร ับบ ุคคลภายนอกเพ ื ่อใช ้ในการอบรม หรือจัด

กิจกรรมต่างๆ 

/   

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม /  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเพื่อ

เป็นการหารายได้ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับ

บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป 

6. งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์  / เนื ่องจากรูปแบบการบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แยกการให้บริการ

ตามคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้

บริหารจัดการโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บริหารจัดการ    

1. Digital office /  สำนักเทคโนโลย ีสารสนเทศ มุ ่งม ั ่นในการ

ปรับเปลี่ยนองค์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ให้เป็น Digital office ซึ่งในการดำเนินการนั้นมี

เนื้อหาของงานที่ต้องปรับเปลี่ยนหลักๆ 2 งาน 

คือ  

1. ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. Mindset ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

2. ประชมุบรูณาการ /  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการประชุม

บูรณาการซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย ทุก

สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดภารกิจ

หรือโครงการที ่จะดำเนินการเพื ่อตอบสนอง

น โยบายของมหาว ิ ทยาล ั ย  รวมถ ึ ง เพื่ อ

ปร ั บ เปล ี ่ ยนแผนงาน ให ้ สอดคล ้ อ งตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี ้มีตารางกำหนดวัน

เวลาประชุมแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีถึง

สิ้นป ี

สำนักคอมพิวเตอร์ มีการประชุมแบ่งเป็น 2 

ส่วน คือ การประชุมผู ้บริหารสำนัก โดยจัด

ประชุม 2 สัปดาห์ต ่อครั ้ง และการประชุม

ประจำเดือนซึ่งผู้เข้าร่วมคือบุคลากรทุกคนของ

สำนัก ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดการประชุมทั้ง 2 ส่วน

ที่ชัดเจนตลอดทั้งปี แต่จะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง

ตามความเหมาะสม 

3. ประชมุคณะกรรมการสาํนกัฯ / / สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย ผู ้บริหารสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง 

เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางในการ

บริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

สำน ักคอมพ ิ ว เตอร ์  จัด ให ้ม ี การประชุม

คณะกรรมการสำนัก 

4. บนัทกึการเขา้-ออกงาน / / สำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศ ใช ้การสแกน

ลายนิ้วมือในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของ

บุคลากร 

สำนักคอมพิวเตอร์ ใช้การสแกนบัตรพนักงาน 

ซึ่งบ่อยครั้งพบปัญหาการลืมนำบัตรติดตัว 
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5. ระบบสารสนเทศภายในองคก์ร / / สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสำคัญใน

การนำระบบสารสนเทศ (KKUDMS) เข้ามาเพื่อ

ช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

สำนักคอมพิวเตอร์ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่

เชื่อมโยงกันทางด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 

คร ุภ ัณฑ ์  แต ่มหาว ิทยาล ัยพ ิจารณาท ี ่จะ

ดำเนินการพัฒนาระบบให้มีความเชื่อมโยงกัน 

เพื ่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุ 

ครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. รวมซืJอ-กระจายสง่ /  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการบริหารจัดการใน

การจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ A4 แบบรวมซื้อ

ครั ้งเดียวทั ้งมหาวิทยาลัย แต่กระจายการส่ง

ให้กับหน่วยงานภายในที่แจ้งความจำนงไว้ในแต่

ละครั้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคย

มีแนวความคิดในการจัดทำ “รวมซื้อ-กระจาย

ส่ง” แต่โครงการยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้

เนื่องจากข้อจำกัดในความต้องการใช้วัสดุของ

แต่ละหน่วยงาน 

6. ผลท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน 
6.1 บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบและแนวคิดในการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการบริหารจัดการ

ภายในองค์กร ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานต่างๆ ของสำนัก

คอมพิวเตอร์ได้ 

6.2 บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดมุมมองในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ

ภารกิจที่สำนักคอมพิวเตอร์มีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม

บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

6.3 บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ขยายกลุ่มเครือข่ายที่ทำงานในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้น สามารถติดต่อเพ่ือ
การปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือบริการต่างๆ ที่มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

7. ปัญหาและอุปสรรค 
7.1 จากการที่ในปัจจุบัน Roadmap และ Framework ในการพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้

ระบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไม่สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้เต็มที่ เนื่องจากแต่ละระบบยังถูก
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พัฒนาไปในแนวทางที ่ต่างกันซึ ่งกระทบกับการบูรณาการบริการที ่ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  

7.2 ในปัจจ ุบ ันย ังไม ่สามารถระบุเจ ้าของข้อม ูล (Data Owner) สำหรับบางข้อม ูลได ้ ส่งผลให้การ

ทำ Single Source Data เป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยท่ี

จะถูกนำไปใช้ในหลายๆ บริการ 

7.3 การประชุมประจำเดือนของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประชุมในเชิงที่มีเนื้อหาแจ้งเพื่อทราบ
เป็นหลัก มีการกำหนดตารางการประชุมแต่มีการปรับเปลี่ยนบ้างตามโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งยังขาดการ

กำหนดวาระในการประชุมท่ีชัดเจน รวมถึงยังไม่มีการสรุปรายงานการประชุมแต่ละเดือน 

7.4 ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหาบุคคลมาทดแทนบุคลากรที่ลาออกได้ จึงทำให้เกิดปัญหาบุคลากร
ของสำนักคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับภาระงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 

7.5 การบริหารจัดภายในองค์กรแบบหลายลำดับขั้น ไม่เหมาะสมกับการทำงานโครงการที่ต้องการความ
คล่องตัวและการตอบสนองท่ีรวดเร็ว  

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีการกำหนด Roadmap และ Framework ในการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ให้ชัดเจนและใช้เป็น

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

8.2 ควรเร่งดำเนินการให้มีการจัดทำ Single Source Data ให้แล้วเสร็จเพื ่อประโยชน์ในการจัดทำ Data 

warehouse ต่อไปในอนาคต ให้บุคลากรสามารถใช้อ้างอิงและช่วยในการตัดสินใจให้กับผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาธารณะสู่ภายนอกได้ 

8.3 ประชุมบูรณาการ สำนักคอมพิวเตอร์ควรจะให้มีการประชุมบูรณาการแทนการประชุมประจำเดือนของ
สำนัก กำหนดตารางการประชุมให้ชัดเจน เนื้อหาในประชุมต้องเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์กับภารกิจของ

สำนักคอมพิวเตอร์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการประชุมในคร้ังถัดไปในส่วนของการติดตามความคืบหน้าของงาน 

8.4 จากปัญหาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับภารกิจที ่ต้องตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนั้น จึงเสนอให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องบริหาร

จัดการทีมงานต่างๆ ทั้งงานประจำและงานเฉพาะกิจ (Ant Model) ให้มีความชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน 

8.5 จากข้อ 8.4 หากมองไปในอนาคต การทำให้องค์กรเป็นองค์กรแนวราบ (Flat organization) จะมีความ

เหมาะสมกับสำนักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก โดยลดลำดับขั้นการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการ

แบบรวมศูนย์ มีการประชุมเพื่อวางแผนและสร้าง Roadmap ที่ชัดเจนแต่ละปีร่วมกันทั้งสำนัก มีการ

กำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ (Project manager : PM) และผู ้ร ่วมโครงการของแต่ละโครงการ

ตาม Roadmap  

รูปแบบของ Flat organization จะทำให้คนในองค์กรได้ทำงานร่วมกันทุกคน ลดปัญหาการ

แบ่งแยกฝ่าย แบ่งแยกงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงาน
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ในหน้าที ่มีการแปรผันไปตามหน้าที ่ที ่ได้ร ับจาก Roadmap รวมถึงทุกคนในองค์กรจะมีเป้าหมาย

เดียวกัน ท้ังน้ี ให้มีหน่วยสนับสนุนการบริหารท่ีชัดเจน เช่น หน่วยบริหารงานท่ัวไป หน่วยบริหารงานบุคคล 

หน่วยบริหารงานการเงิน/งบประมาณ และหน่วยบริหารงานพัสดุ เป็นต้น 

9. ถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน 
ตามที่คณะทำงานสานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการการศึกษาดูงาน

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ัน 

ถอดบทเรียนจากภารกิจน้ีได้ดังน้ี 

9.1 การกำหนดหัวข้อการศึกษาดูงาน จัดทำโครงการ งบประมาณ และการประสานงานกับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะทำงานฯ และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือและกำหนดหัวข้อ

การศึกษาดูงาน โดยมุ่งเน้นศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานสนับสนุนด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้มีข้อสรุป

ว่า สำนักคอมพิวเตอร์จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ 

“การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บุคลากรได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกับผู้ปฏิบัติงานต่างมหาวิทยาลัย เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของบคลากรต่อการ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยุคปัจจุบัน อีกท้ังเพ่ือสร้างเครือข่ายกับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงมีข้ันตอนในการดำเนินงานดังน้ี  

9.1.1 ติดต่อประสานงานเรื่องกำหนดการศึกษาดูงานและจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษา
ดูงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9.1.2 จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
9.1.2.1 หลักการและเหตุผล 
9.1.2.2 วัตถุประสงค์ 
9.1.2.3 จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 
9.1.2.4 รายละเอียดหัวข้อการศึกษาดูงาน การแบ่งกลุ่ม กำหนดการศึกษาดูงาน 
9.1.2.5 งบประมาณรวมท้ังโครงการ ประกอบด้วย  

9.1.2.5.1 งบประมาณในการจ ัดหา ได ้แก ่ ค่าห ้องพัก ค่าอาหาร ค่าเช่า
ห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ และค่ายานพาหนะ 

9.1.2.5.2 ค่าจ้างเหมาบริษัททัวร์และงบประมาณอื่นๆ ได้แก่ ค่าของที่ระลึก ป้าย
ไวนิล และวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมต่างๆ 

9.1.2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1.2.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ท้ังน้ีได้มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาดูงานออกเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 : เครือข่าย/ส่ือสาร 



19 

 

  กลุ่มท่ี 2 : ระบบสารสนเทศ 

  กลุ่มท่ี 3 : บริการคอมพิวเตอร์ 

  กลุ่มท่ี 4 : ฝึกอบรม 

  กลุ่มท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

9.1.3 ขออนุมัติไปศึกษาดูงานจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
9.2 การดำเนินการจ้างเหมาบริษัททัวร์ 

เนื่องด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งมีระยะเวลาในการเดินทางไกล มี

บุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสะดวก จึงจะดำเนินการจ้างเหมาบริษัททัวร์

เพ่ือเป็นผู้ดำเนินการให้ ซ่ึงมีข้ันตอนในการดำเนินงานดังน้ี 

9.2.1 สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (มีผู้ติดตามหรือไม่) การเดินทาง (เดินทางเอง/เดินทางร่วมกับ
หน่วยงาน) เพ่ือจัดทำงบประมาณและราคากลางในการจัดหา 

9.2.2 เมื่อทราบข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ 9.2.1 แล้ว คณะทำงานฯ ดำเนินการ

จัดทำ TOR เพ่ือท่ีจะดำเนินการจัดจ้างบริษัททัวร์  

9.2.3 ดำเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
หมายเหตุ 

1. งบประมาณในการจัดหาคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจริง 
2. ราคากลางคำนวณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ัน

ต่ำ พ.ศ.2556 

9.3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
9.3.1 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยไม่ได้แจ้งทางคณะทำงานฯ  
9.3.2 ผ้าห่มในรถมีกล่ินเหม็น 
9.3.3 การจัดห้องพักของโรงแรมไม่เหมาะสม 
9.3.4 อาหารม้ือเย็นในคืนท่ี 2 ปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

9.3.5 ช่วงระยะเวลาศึกษาดูงานไม่เหมาะสมกับบางกลุ่มที่มีเนื้อหาการศึกษาดูงานทางด้านเทคนิค
เป็นหลัก  

9.4 ข้อเสนอแนะ 
9.4.1 คณะทำงานฯ ควรมีการสำรวจเพิ่มเติมเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากอาจจะมีผู้แพ้อาหาร

บางชนิด และต้องตรวจสอบเร่ืองปริมาณอาหารให้เพียงต่อจำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

9.4.2 คณะทำงานฯ ควรประสานงานกับบริษัททัวร์เร่ืองการจัดท่ีพักของโรงแรมให้มีความเหมาะสม  
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9.4.3 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่มีความประสงค์ (ในกรณีที่ทราบล่วงหน้า) หรือมีความจำเป็น (กรณีไม่
ทราบล่วงหน้า) ที่จะเดินทางกลับก่อนต้องแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบ เนื ่องจากมีผลต่อ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมศึกษาดูงานในคร้ังน้ันๆ 

10. ภาพกิจกรรม 
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11. รายช่ือคณะทำงานสานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ  2562 

11.1 นางสาวรักชนก  แย้มนันท์ ประธาน 

11.2 ว่าท่ี รต.รุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์ คณะทำงาน 

11.3 นางสาวทัศนวรรณ   ซ่ัวเท้ง  คณะทำงาน 

11.4 นายอำพล      เกษราช  คณะทำงาน 

11.5 นางสาวสยุมพู  เอกทัน  คณะทำงานและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สานสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 และตัวแทนกลุ่มดูงาน ผู้รายงาน 

    18 กรกฎาคม 2562 
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 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 0-2470-9444   เว็บไซต์ www.cc.kmutt.ac.th 


