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รายงานประจําปการศึกษา 2550

ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก

รายงานประจําป 2550
โครงสราง/ภาระงาน

ประวัติความเปนมาของศูนยคอมพิวเตอร :
ศูนยคอมพิวเตอรเดิมเปนหนวยงานหนึ่งของฝายทะเบียนและวัดผล โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดู แ ลการบั น ทึ ก ผลการลงทะเบี ย นและผลการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี โดยมี
อาจารยประจําจํานวน 2 ทาน เปนผูดูแลงานในสวนนี้
กลางป พ.ศ. 2532 สถาบันฯ ไดจางบุคคลภายนอกมาเขียนโปรแกรมเพื่อใชในการบันทึก ผล
การเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และประมาณตนป พ.ศ. 2533 สถาบันฯ ไดพัฒนาระบบ
การบันทึกการลงทะเบียนของนักศึกษาปริญญาตรีโปรแกรมที่พัฒนาในขั้นตอนแรกสามารถเริ่มบันทึก
ขอมูลไดในภาคตน ปการศึกษา 2534
ในปลายป พ.ศ. 2535 สถาบันฯ ไดมีดําริใหมีการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร โดยมี อาจารย
ปรีชา ปยะจันทร เปนผูริเริ่ม โดยศูนยคอมพิวเตอรมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากงานดาน
ทะเบี ย นคื อ งานด า นสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน รั บ ผิ ด ชอบในส ว นของให มี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ วเตอร ให บ ริการใชงานแก นั ก ศึกษาใน สถาบั น ฯ และศู น ย ค อมพิ วเตอรยังมีห น าที่ ในการ
สนับสนุนดานการบริหารองคกร การออกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศตางๆ เชน ระบบสาร
สนเทศบริหารทะเบียนนักศึกษาแบบออนไลน ซึ่งเริ่มใชงานป พ.ศ. 2537 และเริ่มติดตั้งโครงขายหลัก
การใหบริการระบบอินเตอรเน็ต ในป พ.ศ. 2540
ปจจุบัน ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานอิสระขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีภาระ
รับผิดชอบที่มีขอบเขตกวางขึ้นครอบคลุมงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด คือ
งานพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน ดานบริหารทะเบียนและหนวยงานภายในองคกร งานสนับสนุนดาน
การเรี ย นการสอน งานด า นบริ ก ารและ ซ อ มบํ ารุ ง ครุภั ณ ฑ ด า นคอมพิ ว เตอร ข องสถาบั น ฯ งาน
อินเตอรเน็ตและพัฒนาเว็บไซต
รายนามหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
ป พ.ศ. 2535 - ก.ย. พ.ศ. 2543
ป ต.ค. 2543 - เม.ย พ.ศ. 2544
ป พ.ค. 2544 - มิ.ย. พ.ศ. 2548
ป ก.ค. 2548 - มิ.ย. พ.ศ. 2550
ป ก.ค. 2550 - ปจจุบัน

อาจารยชนันท สุวัฒนโชติ
อาจารยประภาส ศรีชัยวัฒน
นายชัยมาศ คะมา
นายขวัญชัย เรียนศรี
นายจีระศักดิ์ แข็งขัน

รายงานประจําป 2550
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค :
ปรัชญา :
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรูทําใหองอาจ
ปณิธาน :
เปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหบริการวิชาการสนับสนุนงาน
วิจัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
วิสัยทัศน :
ศูนยคอมพิวเตอรจะเปนผูนําในการแสวงหาองคความรูพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและสังคม
ภารกิจหลัก
ศูนยคอมพิวเตอรมีหนาที่ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนและการ
วิจัยแกนักศึกษา บุคลากรของทุกหนวยงาน ประกอบดวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ใหบริการการ
สอน หองบริการเครือขาย Internet เพื่อสงเสริมการวิจัยและการบูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นอกจากนี้ยังใหบริการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบ E-Learning
วัตถุประสงค
1. ใหบริการคอมพิวเตอรดานการเรียน การสอน สําหรับคณาจารยและนักศึกษา
2. ใหบริการคอมพิวเตอรดานการวิจัยแกนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ใหบริการคอมพิวเตอรดานการบริหารของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. ใหบริการคอมพิวเตอรดานงานวิชาการ พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแกนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
5. ใหบริการงานเครือขายสําหรับการติดตอสื่อสารในระบบ Internet แกนักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
6. ใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานของศู น ย ค อมพิ ว เตอร :

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร

หัวหนางาน
งานพัฒนาระบบและประมวลผล

หัวหนางาน
งานเครือขายและบริการซอมบํารุง

เจาหนาที่
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
(อัตรากําลัง 4 คน)

เจาหนาที่
งานเครือขายและบริการซอมบํารุง
(อัตรากําลัง 3 คน)

ศูนยคอมพิวเตอรไดมีการแบงสวนงานภายในเปน 2 งาน โดยหัวหนาศูนยคอมพิวเตอรเปนผู
รับผิดชอบการบริหารงาน กํากับและดูแลงานภายในศูนยฯใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
- งานพัฒนาระบบและประมวลผล วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และประสาน
งานดานระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา
- งานเครือขายและบริการซอมบํารุง ควบคุมดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมถึงบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
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อัตรากําลัง บุคลากร

อัตรากําลัง
จํานวนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร ตามโครงสรางของการบริหารนั้นมีจํานวน 11 คน ซึ่งรวมหัวหนาศูนย
คอมพิวเตอรและหัวหนางาน
ตําแหนง
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
หัวหนางานพัฒนาระบบและประมวลผล
หัวหนางานเครือขายและซอมบํารุง
งานพัฒนาระบบและประมวลผล
งานเครือขายและซอมบํารุง
รวม

จํานวนตามโครงสราง
1
1
1
5
3
11

จํานวนปจจุบัน
1
5
2
8

จํานวนบุคลากร
บุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2550 ประกอบดวย บุคลากรจํานวน 7 คน ดัง
ตอไปนี้
ชื่อ - นามสกุล
นายจีระศักดิ์ แข็งขัน

คุณวุฒิ

ตําแหนง

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกริก
นายจีรวัฒน สนธิ
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
นายอรรคพัชร บุณยะรัตเวช ศบ. (พัฒนาการ )
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายสุพชัย วันหวัง
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกริก
นายภานุภัทร พลวรรณาภา บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นางสาวทิพยวรรณ มะจุไทย

นางวรนุช รัตนะศักดิ์ศรี

หัวหนาศูนย
คอมพิวเตอร
จนท.ศูนยคอมพิวเตอร
งานพัฒนาระบบ
จนท.ศูนยคอมพิวเตอร
งานพัฒนาระบบ
จนท.ศูนยคอมพิวเตอร
งานซอมบํารุง
จนท.ศูนยคอมพิวเตอร
งานซอมบํารุง
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย) จนท.ศูนยคอมพิวเตอร
สถาบันราชภัฎพระนคร
งานประมวลผล

ปวส. (การเงิน)
โรงเรียนดรุณาพณิชยการ

จนท.ศูนยอมพิวเตอร
งานประมวลผล
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งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณการรายจายดําเนินงาน ศูนยคอมพิวเตอร
คาจางลูกจางชั่วคราว (ที่ปรึกษา / นศ.ฝกงาน)
คาลวงเวลา
คากระดาษและวัสดุใชกับคอมพิวเตอร
วัสดุเพื่อการเรียนการสอน
เครื่องเขียนแบบพิมพ
คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
คาสมาชิกประเภทสถาบัน (บริการอินเตอรเน็ต)
คาธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาโดยสถาบันอื่น
คาธรรมเนียมในการอบรมสัมมนา โดยภายในมหาวิทยาลัย
รวม

16,000.00
39,000.00
150,000.00
173,310.00
12,000.00
180,000.00
552,120.00
20,000.00
10,000.00
1,005,430.00

ประมาณการศูนยคอมพิวเตอร (สินทรัพยถาวรและโครงการ)
Software การเรียนการสอนและพัฒนาระบบ
รวม

100,000.00
100,000.00
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อาคารและสถานที่ตั้ง

อาคารและสถานที่ตั้ง
 ศูนยคอมพิวเตอร
อาคารมังคละพฤกษ หอง 1301 ชั้น 3
43/1111 ถ.รามอินทรา กม. 1 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขต กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท 02-5523-500-9 , 02-970-5820 ตอ 300, 301, 302
โทรสาร 02-552-3513
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
เบอรโทรศัพทภายใน 303
ฝายพัฒนาระบบและสารสนเทศ
เบอรโทรศัพทภายใน 302
ฝายเครือขายและบริการ/ซอมบํารุง เบอรโทรศัพทภายใน 300
ฝายประมวลผลและธุรการ
เบอรโทรศัพทภายใน 300, 301
E-mail : computer@krirk.ac.th

 พื้นที่บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ที่ทําการของศูนยคอมพิวเตอร อาคาร 1 ชั้น 3 หอง 1301
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 อาคาร 1 ชั้น 1 (1104)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 อาคาร 1 ชั้น 1 (1104)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 อาคาร 4 ชั้น 1 (4100)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4 อาคาร 1 ชั้น 3 (1302)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 อาคาร 1 ชั้น 3 (1303)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 อาคาร 1 ชั้น 3 (1307)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 7 อาคาร 1 ชั้น 4 (1415)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับพิมพงาน อาคาร 1 ชั้น 3 (1300)
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ภารกิจหลักศูนยคอมพิวเตอร

ภารกิจหลักของศูนยคอมพิวเตอร
ปจจุบันศูนยคอมพิวเตอรแบงการบริหารงานภายใน ออกเปน 2 งาน ดังนี้คือ
1. งานพัฒนาระบบและประมวลผล
2. งานเครือขายและบริการซอมบํารุง
โดยแตละฝายมีภารกิจหนาที่ดังตอไปนี้
1. งานพัฒนาระบบ มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 งานวิเคราะหระบบงานและพัฒนาโปรแกรม
ทําหนาที่วิเคราะหระบบงานและพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานบริหารของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีการรองขอมา เชน ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบงานบุคลากร
ระบบเงินเดือน ระบบใบเสร็จของงานการเงิน ระบบการคํานวณคาไฟฟา ระบบพัสดุครุภัณฑ ระบบงาน
อาคารสถานที่ ระบบหอพัก ระบบ e-Meeting ระบบ e-Document และ MIS ของมหาวิทยาลัย
1.2 งานบริหารฐานขอมูล
ทําหนาที่ปฏิบัติบริหารฐานขอมูล เชน ดานงานทะเบียนการศึกษา ดานงานบริหารงาน
บุคคลดานการเงิน ดานพัสดุ ดานงานอาคารสถานที่ หอพัก
1.3 งานบริการ
ใหคําปรึกษาแก นศ.ในเรื่องการวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ และการพัฒนา
โปรแกรม
1.4 ใหบริการปรึกษา
ใหบริการปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรและเก็บรวบรวมซอฟตแวรตางๆ ใหบริการปรึกษา
เกี่ยวกับซอฟตแวรและเก็บรวบรวมซอฟตแวรตางๆ ของหนวยงาน เพื่อเปนแหลงในการศึกษาคนควาอัน
เปนองคความรูแกนักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
1.5 งานสนับสนุนเชิงเทคนิค และการฝกอบรม
มีหนาที่ในการศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและพัฒนาบุคลากรทั้ง
ภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
1.6 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Database Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
1.6.1 ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
1.6.2 Monitor และUpdate Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
1.6.3 ตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเสมอ
1.6.4 ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ เพื่อ
รองรับงานของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
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2. งานพัฒนาเว็บไซต มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งานจัดทํา Home Page ของมหาวิทยาลัย
เปนงานใหบริการนําเสนอขาวสารของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหบริการเชื่อมโยงกับสํานักงานการอุดมศึกษาในการใหบริการฐานขอมูลดานตางๆ เชน ดานการศึกษา
ดานการแพทย
2.2 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Web Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
2.2.1 ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
2.2.2 Monitor และUpdate Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
2.2.3 ตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเสมอ
2.2.4 ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ เพื่อ
รองรับงานของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
3. งานประมวลผล มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 งานประมวลผล
3.1.1 รับผลการเรียนและประมวลผล
3.1.2 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของดานระบบบริหารทะเบียนวัดผล การเงิน
3.1.3 จัดเตรียมงานบริการสําหรับการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนตางๆ
3.1.4 เปนเจาหนาที่ฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศตางๆ ที่ศูนยคอมฯพัฒนา เชน
ระบบลงทะเบียน
3.2 อื่นๆ
3.2.1 จัดการเกี่ยวกับตารางการใชหองปฏิบัติการคอมฯ สําหรับการเรียนการสอน
3.2.2 ใหบริการดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองพิมพงาน
3.2.3 จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหพรอมในการบริการ
3.2.4 ใหบริการแกผูขอใชบริการ Mail & Account , บริการใหเบิกกระดาษ
เฉพาะนศ.ลงทะเบียนรายวิชาคอมฯ และบริการพิมพรายงาน (เสียคาบริการ)
3.2.5 เปนที่ปรึกษาและ ใหคําแนะนําแกอาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ในหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยในการใชเครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ
3.2.6 รับฝกงานใหกับนักศึกษางานจากสถานบันตางๆ
4. งานธุรการ มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 งานธุรการ รับผิดชอบงาน
4.1.1 การรับ-สง และลงทะเบียนเอกสารระหวางศูนยคอมพิวเตอร ทั้งภายในและภาย
นอก
4.1.2 รางหนังสือโตตอบระหวางศูนยคอมพิวเตอรและหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
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4.1.3 ติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงานที่ตองการคําตอบจากทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอก
4.1.4 จัดเอกสารเวียนในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก คําสั่ง, ระเบียบ, รายงาน และ
ประกาศ
4.1.5 จัดเก็บเอกสารตางๆ ที่ไดดําเนินการแลวเขาแฟม
4.1.6 งานพิมพเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวของ
4.1.7 คัด ถายสําเนาเอกสารตาง ๆ
4.1.8 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุม การฝกอบรมของศูนยคอมฯ
4.1.9 การจัดหาและควบคุมการเบิกจาย หรือการยืมหนังสือคูมือ
4.1.10 จัดทําเอกสารการฝกอบรมและรายงานสถิติตางๆ
4.1.11 การดูแลการใช และรักษาความสะอาด หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หอง
ทํางาน ฯลฯ
4.1.12 การควบคุมการใชโทรศัพท และการเบิกจายคาโทรศัพทของศูนยคอมพิวเตอร
4.1.13 ดําเนินการเกี่ยวกับการขออัตรากําลัง การปรับ-เลื่อนตําแหนง
4.1.14 ตรวจสอบลงเวลาทํางาน การลา ของเจาหนาที่ศูนยคอมฯ
4.1.15 การขออนุมัติการประชุม การรวมสัมมนา การอบรมทางวิชาการตางๆ
4.1.16 ดําเนินการเกี่ยวกับขอใชรถสําหรับใหบุคลากรของศูนยคอมฯ ไปฝกอบรม
สัมมนา
4.2 งานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบงาน
4.2.1 การดําเนินงานดานเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.2.2 ดําเนินการในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํานักงาน รวมทั้งการเบิก-จาย
4.2.3 การจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑทุกประเภท ที่ศูนยคอมพิวเตอรรับผิดชอบจัดซื้อและ
จัดโอนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเบิกจาย การบํารุงรักษา และควบคุม
4.2.4 จัดทํารายละเอียดเอกสารในการขออนุมัติในการเบิก-จาย/รับเงิน ทั้งภายใน
หนวยงานและในการใหบริการภายนอก
4.2.5 การเบิกจายคารักษาพยาบาลภายในศูนยคอมฯ
4.3 งานวางแผนและงบประมาณ รับผิดชอบ
4.3.1 การดําเนินงานดานเอกสารในการสงแผนงาน และการของบประมาณ
4.3.2 ประสานงานสงผลดําเนินงาน
4.4 งานประชาสัมพันธ รับผิดชอบงาน
4.4.1 การจัดทําเอกสารเผยแพรและเอกสารประชาสัมพันธศูนยคอมฯ ไดแก เอกสาร
แนะนําศูนยคอมฯ ประกาศศูนยคอมฯ ขาวศูนยคอมฯ ขาวโครงการอบรมของศูนยคอมฯ
4.4.2 การจัดทําประกาศนียบัตรใหแกผูเขารับการอบรม ที่ศูนยคอมฯ เปนผูจัด
4.4.3 การจัดสง ส.ค.ส. ประจําปแกบุคลากรภายในและภายนอก
4.4.4 จัดเก็บและรวบรวมขอมูล เชน จัดประชุม อบรม สัมมนา งานนิทรรศการ
4.4.5 รับผิดชอบติดประกาศ ดูแลบอรดการประชาสัมพันธของศูนยคอมฯ

รายงานประจําป 2550
ภารกิจหลักศูนยคอมพิวเตอร

4.4.6 ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ แกบุคลากรของศูนยคอมฯ
4.4.7 จัดพิมพรายงานประจําปของศูนยคอมฯ
5. งานเครือขาย มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
5.1.1 ดูแลและวางแผนการขยายระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
5.1.2 Implement ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
5.1.3 Maintenance ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
5.1.4 ศึกษาเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรใหม ๆ เพื่อที่จะไดเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใชกับมหาวิทยาลัย
5.2 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทาํ หนาที่เปน Server หลัก ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เชน Mail,
Web, DNS, FTP, Proxy งานตางๆ
5.2.1 ติดตั้งและ Config Server เพื่อใชบริการและใชงานในมหาวิทยาลัย
5.2.2 Monitor และUpdate Program บน Server ใหทันสมัยอยูเสมอ
5.2.3 ตรวจสอบและแกไขปญหาตางๆ บน Server เพื่อใหสามารถทํางานไดอยูเสมอ
5.2.4 ศึกษา Application Server และวางแผนงานวาควรจะมี Server อะไรใหม ๆ เพื่อ
รองรับงานของมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
5.3 ดูแลอุปกรณเครือขายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
5.3.1 ติดตั้งและ Config อุปกรณเครือขาย
5.3.2 Monitor และ Update Program ที่ทํางานกับอุปกรณเครือขายใหทันสมัยอยูเสมอ
5.3.3 แกไขปญหาตางๆ ของอุปกรณเครือขาย เพื่อใหสามารถใชงานไดเสมอ พัฒนา
Application Program และจัดหา Program เพื่อนํามาชวยในการบริหารและจัดการระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย
5.4 ดูแลระบบความปลอดภัยการใชงานระบบเครือขาย
5.4.1 กําหนดมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการใชงานบนระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล และเปนกฎเกณฑ และเปนระเบียบในการใชงาน
5.4.2 ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัยการใชงานบนระบบเครือขายมหาวิทยาลัย
5.4.3 ติดตามขาวและประชาสัมพันธเกี่ยวกับปญหาไวรัสคอมพิวเตอร
5.5 งานใหบริการดานระบบเครือขาย
5.5.1 ใหบริการและใหคําปรึกษาตางๆ เกี่ยวกับการใชบริการเครือขายของ
มหาวิทยาลัย เชน การใช Mail การใชงานผาน Modem, การใชงาน Internet
5.5.2 ใหคําปรึกษาในการวางแผนการจัดหาหรือการติดตั้งระบบเครือขายแกหนวยงาน
ตางๆทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.5.3 ใหบริการติดตั้งระบบเครือขายและระบบ เครื่องขายไรสาย แกหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัย
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6. งานเครือขาย มีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 งานบริการซอมบํารุง
6.1.1 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรภายในหนวยงานทั้งหมด
6.1.2 ติดตอประสานงานกับบริษัทตัวแทนจําหนายวัสดุอุปกรณ-ครุภัณฑที่จัดซื้อมา
เกี่ยวกับชวงการรับประกัน
6.1.3 ติดตามระบบเทคโนโลยีและโปรแกรมใหมๆ และคอยเสนอจัดหามาใชในสวนที่
คิดวาเปนประโยชนแกหนวยงาน
6.1.4 ใหความรวมมือกับฝายตางๆ ในหนวยงานในการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรม และอุปกรณตวั เครื่องตางๆ ในการขอความอนุเคราะห
6.1.5 ตรวจซอมและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่นๆ ที่เกิด
ปญหาขอขัดของทั้งในหนวยงานและหนวยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะหมา
6.1.6 ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณและสื่อการสอนตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
6.1.7 งานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาศูนยคอมฯ
6.1.8 กําหนดคุณลักษณะครุภัณฑตางๆ ตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เพื่อใชในการจัดซื้อจัดจางหรือประกวดราคา
6.2 อื่นๆ
6.2.1 ใหบริการดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองพิมพงานบน Dotสําหรับนัก
ศึกษาและอาจารย
6.2.2 จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหพรอมในการบริการแกอาจารย นักศึกษา และ
เจาหนาที่ ที่มาขอใชบริการ
6.2.3 ใหบริการแกผูขอใชบริการ Mail & Account ,บริการใหเบิกกระดาษเฉพาะนศ.ลง
ทะเบียนรายวิชาคอมฯ และบริการพิมพรายงาน (เสียคาบริการ)
6.2.4 เปนที่ปรึกษาและ ใหคําแนะนําแกอาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ในหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยในการใชเครื่องคอมฯ โปรแกรม และอื่นๆ ตลอดจนการชวยดูแลและแกไขใหดวย
ความสําเร็จดวยดี
6.2.5 รับฝกงานใหกับนักศึกษางานจากสถานบันตางๆ
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บริการของศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอรใหบริการดังตอไปนี้
1. บริการหองปฏิบัติการคอมฯ และหองปฏิบัติการทางภาษาฯ มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรทั้งหมด 7 หอง รายละเอียดดังนี้
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 (1104) มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 ชุด, เครื่องฉาย
LCD Projector จํานวน 1 ชุด และ Printer Epson LQ 2180i จํานวน 1 เครื่อง
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 (1106) มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 ชุด
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับภาษาอังกฤษ (4101) มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 47
ชุด อุปกรณหูฟง 47 ชุด
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (1302) มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 ชุด
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงาน,เครื่องคอมพิวเตอร (1303) จํานวน 4 ชุด ,
Printer Epson LQ1170 จํานวน 2 เครื่อง และPrinter Epson LQ1070+ จํานวน 2 เครื่อง
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (1309) มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรปริญญาโท (1415) มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 ชุด
2. บริการดาน Internet
ศูนยฯไดจัดเตรียม E-mail Account แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
3. บริการยืม- คืน
ซอฟตแวร , หนังสือคูมือ และนิตยสารคอมพิวเตอร แกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่
4. บริการแกไขปญหา ดูแลและบํารุงรักษา
Hardware และ Software หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
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Linux Server
Linux Server ที่อยูในความดูแลของ ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
1. Staff Mail Server ทําหนาที่เปนเครื่อง Mail Server ที่ใหบริการในการรับและสง E-mail ใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับเก็บขอมูลของแตละบุคคล
2. Student Mail Server ทําหนาที่เปนเครื่อง Mail Server ที่ใหบริการในการรับ และสง E-mail
ใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับเก็บขอมูล
3. Radius Server ทําหนาที่เปนเครื่องที่ตรวจสอบบัญชีผูใชจากการตอใชงานผานโมเด็มซึ่งมี
บัญชีรายชื่อของนักศึกษาปริญญาตรี, โทและของคณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเกริกซึ่งมีอยูทั้ง
หมดประมาณกวา 4000 Account
4. Office Proxy Server เปนเครื่องเพื่อใชเพิ่มความเร็วในการเขาชมเว็บไซตตางๆ ใน Internet
สําหรับเครื่องของสํานักงานของอาจารยและ เจาหนาที่
5. Lab Proxy Server เป น เครื่ อ งเพื่ อ ใช เพิ่ ม ความเร็ ว ในการเข า ชมเว็ บ ไซต ต า งๆ ในInternet
สําหรับหองปฏิบัติการฯ โดยจะคอยเก็บขอมูลของ เว็บไซตที่มีผูเขาไปเยี่ยมชมบอยๆ ไวที่เครื่อง Proxy
Server และเมื่อมีผูใชงานตองการที่จะดูเว็บไซตที่มีผูอื่นเขาไปดูกอนหนา แลว จะสามารถดึงของมูลจาก
เครื่องนี้ไปดู ไดทันทีโดยไมตองเสียเวลา load ของขอมูลผาน Internet อีก
Windows Server
1. Register Server เครื่องสําหรับเก็บขอมูล ระบบลงทะเบียน ปริญญาตรี โทและเอก
2. Backup Server เครื่องสํารองขอมูล ระบบทะเบียนนักศึกษา
3. DNS Server เครื่องสําหรับทําหนาที่แปลงขอมูลชื่อและหมายเลข IP address
4. Romphruk Server เครื่องสําหรับเก็บโปรแกรมระบบทะเบียนและเก็บขอมูลที่ใชในการ
พัฒนาและทดสอบระบบลงทะเบียน ปริญญาตรี, ปริญญาโท
5. Windows NT Server เครื่องสําหรับใหบริการและเก็บขอมูลของระบบสารสนเทศการ
ประเมินผลการสอนอาจารย
6. Web Server เครื่องสําหรับใหบริการและเก็บขอมูล เว็บไซต http://www.krirk.ac.th ซึ่งเปน
เว็บไซตหลักมหาวิทยาลัยเกริก โดยมีขอมูลทั่วๆ ไปของมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษา ขาวประชา
สัมพันธตางๆรวมถึง บริการตางๆ
7. Document Manager Server เครื่องสําหรับใหบริการและเก็บขอมูลของระบบจัดเก็บเอกสาร
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
8. English 1 Server เครื่องที่เก็บโปรแกรมEnglish Discoveries ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายที่ใหบริการแกเครื่องลูกขายจํานวน 50 User ในการใชเพื่อการเรียนการสอนของหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรทางภาษาและเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ
9. English 2 Server เครื่องสํารองระบบ English Discoveries
10. Office DHCP Server เครื่องสําหรับแจก IP Address ใหกับเครื่องคอมฯ หนวยงาน
11. LAB DHCP Server เครื่องสําหรับแจก IP Address ใหกับเครื่องคอมฯ หองปฏิบัติการฯ
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Firewall Pix 515 E
ศู น ย ค อมพิ ว เตอร ม หาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ได ติ ด ตั้ ง FireWall เพื่ อ ป อ งกั น ระบบข อ มู ล ของ
มหาวิทยาลัยบนเครือขายใหมีความปลอดภัย
Campus Network
มหาวิทยาลัยเกริกเริ่มมีการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยใน ระยะเริ่มแรกเปนการ
เชื่อมตอเพื่อบริการในการเรียนการสอน
- ป พ.ศ. 2537 ติดตั้งเครือขายเพื่อใชในระบบสารสนเทศบริหารทะเบียนนักศึกษา โดยใช
เทคโนโลยี เครือขายแบบ 10Base-2
- ป พ.ศ. 2540 ปรับปรุงระบบเครือขายหลักเปน Fast Ethernet 100 Mbps และเชื่อมโยงเครือ
ขายกับอาคารตางๆ ดวยสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) พรอมทั้งเชื่อมตอกับผูใหบริการอินเตอรเน็ต
(ISP) เพื่อใหบริการระบบอินเตอรเน็ต
- ป พ.ศ. 2545 ปรับปรุงระบบเครือขายหลักใหมีความเร็วสูงโดยเลือกใชเทคโนโลยี Gigabit
Ethernet ซึ่งเชื่อมโยงระหวางอาคารดวยสายใยแกวนําแสง
- ป พ.ศ. 2546 ปรับปรุงระบบเครือขายหลัก Gigabit Ethernet เชื่อมโยงอาคารดวยสายใยแกว
นําแสง เพิ่มเติมอีก 1 อาคาร คือ อาคาร 4
- ป พ.ศ. 2550 ปรับปรุงระบบเครือขายหลัก เชื่อมโยงอาคาร เพิ่มเติมอีก 1 อาคารคืออาคาร 5
- สําหรับโปรโตคอลหลักที่ใชในการสงขอมูลภายในระบบเครือขาย ก็คือ TCP/IP และมีจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรในเครือขาย จํานวนมากกวา 400 เครื่อง
จํานวนคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน/งานวิชาการ งานบริหาร/อื่นๆ
ปการศึกษา
2546
2547
2548
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน (เครื่อง)
115
187
192
คอมพิวเตอรเพื่องานบริหารอื่นๆ (เครื่อง)
148
186
189
จํานวน servers (เครื่อง)
12
18
18
จํานวนนักศึกษา FTES (คน)
2,113.42 2,085.86 1,944.72
จํานวนบุคลากร (คน)
นักศึกษาตอคอมพิวเตอร
18 : 1
11 : 1
10 : 1
บุคลากรตอคอมพิวเตอร
-

2549
290
222
26
2,413.82
8:1
-

2550
300
250
30
2,103.26
223
7:1
1:1
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ดานการจัดการ การเรียน การสอน
โครงการจัดหาซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
มี การจัดซื้อ SQL Sever 2005 เพื่อสําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
มี จัดหาโปรแกรม NetOp School 5.0 และจัดทําคูมือ จํานวน 2 ชุด ฉบับไทยและอังกฤษ อบรมให
กับอาจารยสาขาภาษาอังกฤษฯ เพื่อใชโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมฯ ของนักศึกษา
สวนใหญ Software ที่ใชในการเรียนการสอนมีอยูในรายการติดตั้งที่ศูนยคอมฯ ซึ่งทางศูนยคอมฯ
จะแจงลวงหนากอนเปดภาคเรียน จึงไมมีการจัดหาใหม
โครงการบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
มีการเปดใหบริการนอกเวลาเรียน มีสถิติการเขาใชบริการ(จํานวนครั้ง) ดังนี้
เดือน/หอง
มิถุนายน 50
กรกฎาคม 50
สิงหาคม 50
กันยายน 50
ตุลาคม 50
พฤศจิกายน 50
ธันวาคม 50
มกราคม 51
กุมภาพันธ 51
มีนาคม 51
เมษายน 51
พฤษภาคม 51
รวม

LAB 1
19
56
52
74
2
40
61
48
21
5
8
1
387

LAB 2
208
1,181
1,325
2,128
597
2,026
1,594
2,644
704
325
619
550
13,901

LAB 1302
75
260
307
439
5
416
379
389
461
29
74
92
2,926

LAB1303
97
672
703
1,382
200
935
1,018
1,300
1,610
216
475
599
2,907

รวม
399
2,169
2,387
4,023
804
3,413
3,052
4,381
2,796
575
1,176
1,242
26,417

จํานวนรายวิชาใหบริการการเรียนการสอน จํานวน 85 วิชา
จํานวน
40

34

35

30
16

20
10
0
ตน

ปลาย

ฤดูรอน

ภาคการศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอดานหอง LAB เทากับ 3.02 ระดับปานกลาง หรือ รอยละ 60.40
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โครงการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรบริการเครื่องพิมพ
เปดใหที่หอง LAB 1303 มีเครื่องพิมพ Dot matrix จํานวน 4 เครื่อง มีสถิติการเขาใชบริการ(จํานวนครั้ง) ดังนี้
เดือน/หอง
มิถุนายน 50
กรกฎาคม 50
สิงหาคม 50
กันยายน 50
ตุลาคม 50
พฤศจิกายน 50
ธันวาคม 50
มกราคม 51
กุมภาพันธ 51
มีนาคม 51
เมษายน 51
พฤษภาคม 51
รวม

LAB1300
38
212
386
693
138
432
498
564
800
76
200
304
4,339

ความพึงพอใจของผูใชบริการตอปริมาณเครื่องพิมพเทากับ 2.98 ระดับปานกลาง หรือ รอยละ 60.40
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาอินเตอรเน็ต
มี การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต สําหรับ ตรวจสอบผลการเรียน

โครงการประมวลผลขอมูลระบบประเมินการสอนของอาจารย
มี ตรวจสอบการประเมินผลอาจารยผูสอน ใหกับคณะตางๆ บัณฑิตฯ, คณะบริหารฯ, คณะนิติฯ, คณะ
เศรษฐฯ, คณะศิลปฯ, คณะนิเทศฯ,หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรฯ
สําหรับผลการประเมินผลการสอนปการศึกษา 2550 (อยูระหวางดําเนินการประมวลผล)
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ดานการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลาการของศูนยคอมพิวเตอร
หัวขออบรม
Enterprise Network Seminar
Series
TCU: National e-Learning
Conference 2007

บริษัทที่จัดอบรม
บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

MSDN Connection Training Sneak
Preview

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โดยโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย
บริษัท ไมโครซอฟท
(ประเทศไทย) จํากัด

Windows ITPro Security Summit
Conference ครั้งที่ 1

บริษัท วีบีที คอมมินิเคชั่น
จํากัด

การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสังคม

กระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดม สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับพ
อุดมศึกษา
รบ.บคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
เครือขายเปนฐานกาวกระโดด :
มหาวิทยาลัยเกษตร
Network as a Platform
ศาสตร

ผูเขารับการอบรม
คุณขวัญชัย
เรียนศรี
คุณสุพชัย วันหวัง
คุณจีรวัฒน
สนธิ
คุณอรรคพัชร
บุณยะรัตเวช และ
คุณทิพยวรณ
มะจุไทย
คุณจีระศักดิ์
แข็งขัน
คุณสุพชัย วันหวัง
คุณอรรคพัชร
บุณยะรัตเวช
คุณจีรวัฒน
สนธิ
คุณอรรคพัชร
บุณยะรัตเวช

เครือขายเปนฐานกาวกระโดด :
Network as a Platform

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร

คุณจีระศักดิ์
แข็งขัน

การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสูองค
กรการเรียนรู

สํานักประกันคุณภาพการ
ศึกษารวมกับสํานักวิชาการ
ม.เกริก
บริษัท SCSI จํากัด

คุณจีระศักดิ์ ,
คุณอรรคพัชร,คุณสุพชัย
และคุณวรนุช
คุณจีรวัฒน
สนธิ
คุณภาณุภัทร
พลวรรณาภา
คุณอรรคพัชร
บุณยะรัตเวช
คุณจีระศักดิ์
แข็งขัน

SuperBiz Solutions Conference
and Exhibition
Hitachi Simple Modular Storage
TCS Solution Day
แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศ ป
2551 สําหรับสถาบันการศึกษา

บริษัท HITACHI จํากัด
บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท เดอะ คอมมิวนิเคชั่น
โซลูชั่น จํากัด

วันที่อบรม
25 มิถุนายน 2550
(ไมเสียคาใชจาย)

สถานที่
ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท
เอราวัณ กทม.

9-10 สิงหาคม
2550
(ไมเสียคาใชจาย)
30 สิงหาคม 2550
(ไมเสียคาใชจาย)

ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทอง
ธานี กทม.
ณ หองออดิทอเรียม บริษัท
ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)จํากัด

27 กันยายน 2550
(ไมเสียคาใชจาย)

ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ฯ รัง
สิต กทม.

8 ตุลาคม 2550
(ไมเสียคาใชจาย)
28 พฤศจิกายน
2550
(ไมเสียคาใชจาย)
18-19 ธันวาคม
2550
(เสียคาใชจาย)
18-19 ธันวาคม
2550
(ไมเสียคาใชจาย)
29-30 มกราคม
2551

ณ หองบอลรูม 1 ชั้น 3 โรมแรมดิ
เอมเมอรัลด
ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร
ศรีสอาน สํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา ราชเทวี
ณ อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ณ อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กทม.
ณ มหาวิทยาลัยเกริก

16 มกราคม 2551
(ไมเสียคาใชจาย)
31 มกราคม 2551
(ไมเสียคาใชจาย)
6 มีนาคม 2551
(ไมเสียคาใชจาย)
27 พฤษภาคม
2551
(ไมเสียคาใชจาย)

ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล
กทม.
ณ โรงแรม JW Marriott
ถ.สุขุมวิท 2 กทม.
ณ โรงแรม Arnoma กทม.
ณ หองประชุม ศ.ประเสริฐ ณ
นคร ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา กทม.

- มีกิจกรรมการจัดการความรู ที่มีการนําเสนอ แลกเปลี่ยน ความรู ประสบการณ หลังการประชุมแตเดือน
- มีการคนหาสื่อความรู และนํามารวบรวมไว เพื่อใหบุคลากรของศูนยฯ นําไปศึกษาหาความรู และมีไวใหบริการยืมคืน แก นศ. และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยดวย
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โครงการจัดทําวารสารขาวและบอรดเผยแพรวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จดหมายขาวศูนยคอมฯ ฉบับประจําเดือน มีนาคม 2551

มี อยูหนาหอง Lab 2 จํานวนการปรับปรุงขาวสารทางบอรด 24 ครั้งตอปการศึกษา
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โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย
ทางศูนยคอมฯ ไดเขารวมกิจกรรมโครงการของบริษัท ดี คอมพิวเตอร จํากัด หัวขอ “โครงการ “Dcom
Educational Program” โดยบริษัทฯจัดอบรม 2 หลักสูตร 1.ระบบเครือขายเบื้องตน (Basic Network) รอบเชา, 2. การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง (Pc Set Training) รอบบาย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทางศูนยคอมฯ เปดรับสมัครนักศึกษาผูชวยปฏิบัติงานศูนยคอมพิวเตอร ประจําทุกภาค
โครงการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
นิตยสารคอมพิวเตอร จํานวน 4 เลม Winmag , Pc Magazine , Microcomputer, Chip
หนวยงาน

ยืมอุปกรณคอมฯ

สํานักวิชาการ
งานสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
งานวัดผลการศึกษา
งานทะเบียนฯ
คณะกรรมการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
สาขาคอมพิวเตอรฯ
งานกองทุนยืมฯ
งานทั่วไป สํานักอธิการบดี

หมายเหตุ

จอ LCD
จอ LCD
เครื่องพิมพ Epson LQ-590
เครื่องพิมพ
จอคอมพิวเตอร LCD จํานวน 2 จอ
ขอยืมอุปกรณคอมฯ เชน Hub , สาย UTP เปนตน
เครื่องคอมฯ จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมฯ จํานวน 1 เครื่อง

งานสัปดาหวิชาการ
เพื่อใชงานสมุทรสงคราม
เพื่อสําหรับพิมพใบแจงผลการ
เพื่อลงทะเบียน

ทดแทนเสีย
ทดแทนเสีย

โครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน
ทางมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน เพื่อปลูกจิตสํานึกศึกษา
ใหกับนักศึกษาไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ศูนยคอมฯไดสนับสนุนโดยไดใหนักศึกษาเขารวมกิจ
กรรมมาปฏิบัติงานที่ศูนยคอมฯ มีรายชื่อตอไปนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

491-00-0880
491-00-0589
491-00-0849
491-00-0878
491-00-0930
491-20-0001
491-20-0220
491-20-0011
491-20-0115

นายเรวัตร มากเมือง
นายกฤษณะ กองเงินนอก
น.ส.จันทิมา สุขประสงค
น.ส.ปตรี มะแซ
น.ส.ซามีเราะห ซอตอเละ
น.ส.จันทิมา รอนใหม
น.ส.ปนิดา มะเล็ก
น.ส. กมลชนก สุรขันธ
น.ส.เมธิณี วิเสทอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

นักศึกษาแตละคนสามารปฏิบัติงานไดไมเกิน 15 ชั่วโมงตอสัปดาห มีระยะเวลาสิ้นสุดการทํางาน 3
เดือน
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ดานปรับปรุงกายภาพ รวมทั้งอุปกรณการศึกษา
โครงการบริการพิมพเอกสาร
ทางศูนยคอมฯ ใหบริการพิมพรายงานบนเครื่อง Laser และ Deskjet โดยสงรายไดใหกับหนวยงานเงิน
ของมหาวิทยาลัย
โครงการบริการ Mail และ Internet Account, Pincode
มีการออกรหัสผานใหกับนักศึกษาใหม ในแตละภาค ตน ปลาย และฤดูรอน ป 2550 จํานวน 950
คน
- โครงการการจัดการ ขอรหัสผานใหกับนักศึกษาใหม รุนที่ 25 จํานวน 50 ราย
- มีการขอรหัสผานใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของตน จํานวน 14 หนวย
โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขาย
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขาย โดยการเปลี่ยนอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขาย (Switch)
บางจุดเชน อาคาร 1 ชั้น 2 หลังจากตกแตงปรับปรุงหองตางๆ ไดทําการวางผังเครือขายใหมทั้งหมด ในสวนชั้น 2
โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบ Radius Server
เปลี่ยนระบบ และปรับปรุงฐานขอมูลผูใชระบบใหมทั้งหมด เพื่อใหรองรับตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร
2550 โดยผูใชงานอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยจะตองมี User และ Password สําหรับการเชื่อมตอ ไมเชนนั้นจะไม
สามารถใชงานได
โครงการควบคุมดูแลระบบเครือขายและระบบอินเตอรเน็ต
มีการการดูแล และประสานงานกับผูใหบริการ ทําใหระบบการเชื่อมตอใชงานไดตลอดเวลา
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โครงการระบบการรักษาความปลอดภัยเครือขาย
มีการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยเครือขาย ผานอุปกรณ ไฟรวอลล (FireWall)
Firewall Pix 515 E เพื่อปองกันระบบขอมูล ของมหาวิทยาลัยบนเครือขายใหมีความปลอดภัย
โครงการเชื่อมตอระบบเครือขายอาคารดร.สุวรรณี
ไดดําเนินการเชื่อมตอระบบเครือขายไปยังอาคารดร.สุวรรณี เพื่อรองรับการใหบริการดานการเชื่อมตอ
เครือขายสําหรับการเขาใชงานระบบงานสารสนเทศ
มีการติดตั้งจุดเชื่อมตอเครือขายใหกับหนวยงานตางๆ ภายในอาคารดร. สุวรรณี

โครงการรักษาความปลอดภัยหองปฏิบัติการคอมฯ
มี ติดตั้งระบบกลองวงจรปด หองปฏิบัติการคอมฯ ทุกหอง คือ 1300, 1302, 1303, 1307, Lab 1, Lab 2,
4100
โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาร (Wireless Lan)
มีการดําเนินวางระบบ Wireless Lan เพื่อเปนการวางโครงขายการใหบริการระบบอินเตอรเน็ตแบบไม
จํากัดสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอยางนอย 2 จุดตอปการศึกษา ปจจุบันไดมีที่
อาคาร 1 ชั้น 1 หอสมุด และชั้น 3, อาคาร 2 ชั้น 4, 5, 6 และอาคารเฉลิมฯ ชั้น 2 , อาคารดร.สุวรรณี
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โครงการบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
ใหบริการรับเรื่อง/ปญหาที่ เกิดขึ้นจากการใชบริการตางๆ และบํารุงรักษา Hardware และ Software
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
บริการใหคําปรึกษาและแกไขปญหาเบื้องตนทางโทรศัพท
สงอุปกรณคอมฯที่ไมสามารถซอมไดใหกับบริษัทภายนอก
แกปญหา Virus คอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมปองกัน Virus ตามหนวยงานตางๆ
ดูแลระบบพัสดุคอมพิวเตอร
ติดตั้งเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอร ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
ควบคุมและดูแลนักศึกษาที่มาฝกงานกับศูนยคอมพิวเตอร
ใหบริการติดตั้งเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับรับลงทะเบียน นักศึกษา
การรับแจงหรือบันทึกจากหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับอาการเครื่องคอมฯ เสีย ทางฝายซอมบํารุงฯ จะ
ดําเนินการตรวจสอบในเบื้องตนกอน มีการขออนุมัติซอมและซื้ออะไหลอุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อมาใชงานดานซอม
บํารุงในเบื้องตน

หนวยงาน
งานการเงิน
คณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
โครงการพิเศษนิเทศศาสตร
โครงการพิเศษบริหารทั่วไป
โครงการพิเศษบัญชี
งานทะเบียน
งานวัดผล
บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครฯ
สํานักกิจการ
สํานักประกัน
สํานักวิชาการ
สํานักอธิการ
งานโสตฯ
หองสมุด
เอกสารตํารา
อื่นๆ

(ครั้ง)
14
7
5
15
9
4
4
5
7
18
14
7
5
9
9
12
13
3
9
9
16
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ดานการพัฒนาสถานบัน และบุคลากร
โครงการพัฒนาและควบคุมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
มีการควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทุกระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางเปนปกติ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการจัดการ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใหม ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย http://mis.krirk.ac.th/krumis/
2. ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส http://mis.krirk.ac.th:8080/document/
4. ระบบการลงทะเบียนเทียบโอน
โครงการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
มีการสํารองขอมูลของทุกระบบ ทุกวัน
มีการติดตั้งระบบฐานขอมูลสํารอง หากเครื่องแมขายหลักไมสามารถใหบริการได
มีการออกบัญชีผูใชงานตามที่หนวยงานรองขอ เพื่อการเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ที่ ศูนยคอมฯ
เปนผูพัฒนาขึ้น ( Client / Server )
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
มี การปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ดังนี้
เว็บไซตหนวยงาน

จํานวน
(หนา)

คณะบริหารธุรกิจ

15

คณะเศรษฐศาสตร

14

คณะศิลปศาสตร

15

คณะนิติศาสตร

20

บัณฑิตวิทยาลัย

15

หลักสูตรฯสาขาวิชาการจัดการ

2

โครงการเพื่อนักบัญชี

4

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

16

สํานักอธิการบดี

14

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

15

รายละเอียดการแกไขปรับปรุง
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-แกไขรูปอาจารย,สารจากหัวหนาสาขา, เพิ่มขอมูลหลักสูตรโลจิสติกส
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-แกไขชื่อเจาหนาที่,อาจารย
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-แกไขชื่อเจาหนาที่,อาจารย เพิ่มขอมูลหลักสูตรที่เปดใหม
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-เพิ่มขอมูลดานกฎหมาย, คําสอน, ประวัตินักกฎหมาย ฯลฯ
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-แกไขโครงสรางองคกร,การบริหาร
- โครงรางเดิม
-แกไขปรับปรุงเฉพาะขาวและรายละเอียดการรับสมัครใหม
- โครงรางเดิม
-แกไขเฉพาะขาวและรายละเอียดการรับสมัครใหม
-แกไขเพิ่มรูปเจาหนาที่โครงการ
-ออกแบบและสรางใหมโดยใชระบบ Mambo
- ยาย krirkpcc.com มาเปน pcc.krirk.ac.th
-เปลี่ยนหัวโลโกและพื้นดานหลังใหม
-เปลี่ยนระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บเปน Joomla (PHP+MySQL)
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-แกไขเนื้อหาดานรายชื่อเจาหนาที่, ปณิธาน,
-สายตรงอธิการแกใหใสโคดตัวเลขกอนโพสขอความ
-ออกแบบและแกไขดานกราฟฟกและการจัดวางเนื้อหาใหม
-เพิ่มขอมูลตางๆ ตามที่ทางสํานักฯแจงมา

รายงานประจําป 2550
ผลการดําเนินงาน

โครงการจัดเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูลทะเบียนนักศึกษา
มีการจัดเตรียม และบันทึกขอมูลรายวิชา รายการคาใชจาย ของนักศึกษา ทุกหลักสูตร ของแตละภาค
การศึกษา
มีการนําขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนจากอาจารยผูสอนเขามาประมวล ปการศึกษา 1/2550, 2/2550 และ
3/2550
นักศึกษาลงทะเบียนในแตละภาค สามารถไดสมบูรณ
โครงการจัดเตรียมเครื่องคอมสําหรับลงทะเบียนและบริการ
มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับลงทะเบียน และเพิ่ม-ถอน ณ หองทะเบียน และอาคารเฉลิมฯ
จํานวน 7 ครั้ง
การลงทะเบียนสามารถดําเนินไปไดดวยดี
โครงการพัฒนาเว็บไซตรูปแบบภาษาอังกฤษ
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โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

โครงการสรรหา-จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
มี การจัดซื้อเครื่องฯ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1302 จํานวน 2 ชุด, หองสมุด เพื่อการคนควาของนัก
ศึกษาปริญญาเอก จํานวน 5 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอรไวประกอบการเรียนการสอน (สําหรับฉาย LCD ในหองเรียน)
จํานวน 1 เครื่อง โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, เครื่องคอมฯ สําหรับการปฏิบัติงานดานการผลิต
สื่อกราฟฟก หนวยสื่อสารการตลาด
โครงการบริการดานระบบเครือขาย
มี การติดตั้งจุดเชื่อมตอเครือขายภายใน ใหกับ คณะ และหนวยงานตางๆ ปจจุบันมีจุดเชื่อมตอเครือ
ครอบคลุมทุกอาคารของหมาวิทาลัย

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดทํารายงานประจําปของศูนยคอมฯ
มีจัดทํารายงานประจําป
มีการเผยแพรใหสาธารณะรับทราบเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และศูนยฯ
โครงการประกันคุณภาพการบริการของศูนยคอมฯ
มี จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ป 2550 และมีคะแนนประเมินตนเอง เทากับ 2.67
ไดรับการตรวจประเมินภายใน ประจําปการศึกษา 2550 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยคอมฯ
มี ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการบริการของศูนยคอมฯ โดยการแจกแบบสอบถาม ให
นักศึกษาทุกระดับ คณาจารย และเจาหนาที่ ของมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 410 ทาน
ผลความพึงพอใจของผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 3.392 หรือรอยละ 67.84
ประเด็นความพึงพอใจ
1.ดานหอง Lab และอุปกรณตอพวง
2.ดานงานบริการระบบเครือขาย
3.ดานการใหบริการระบบสารเทศ MIS
4.ดานการใหบริการของเจาหนาที่
5.ดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมฯ

คาเฉลี่ย
3.02
3.22
3.38
3.72
3.62

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
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แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โครงการประจํา
โครงการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ
โครงการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
โครงการจัดหาซอฟตแวรสําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอร
โครงการจัดเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูลทะเบียนนศ.
โครงการประมวลผลขอมูลระบบประเมินการสอนของอาจารย
โครงการบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
โครงการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
โครงการบริการพิมพเอกสาร
โครงการบริการสารสนเทศทางโทรศัพท
โครงการบริการ Mail และ Internet Account, Pincode
โครงการจัดทําวารสารขาวและบอรดเผยแพรวิชาทางIT
โครงการจัดทํารายงานประจําปของศูนยคอมพิวเตอร
โครงการประกันคุณภาพการบริการของศูนยคอมพิวเตอร
โครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน
โครงการควบคุมดูแลระบบเครือขายและระบบอินเตอรเน็ต
โครงการระบบการรักษาความปลอดภัยเครือขาย
โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขาย
โครงการปรับปรุงความเร็วการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
โครงการบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
โครงการจัดเตรียมเครื่องคอมฯสําหรับลงทะเบียนและบริการ
โครงการสรรหา-จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
โครงการรักษาความปลอดภัยหองปฏิบัติการคอมฯ
โครงการบริการดานระบบเครือขาย

เลขที่

โครงการตอเนื่อง / โครงการใหม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN)
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการปรับปรุงขอมูลขาวสารบนเว็บอัตโนมัติ
โครงการเผยแพรงานวิชาการทางอินเตอรเน็ต
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยคอมฯ
โครงการหองปฏิบัติการคอมฯบริการเครื่องพิมพ
โครงการแบงปนอุปกรณคอมพิวเตอรแกโรงเรียนตามชนบท
โครงการปรับปรุงหอง Server (1300)
โครงการเตรียมโครงสรางพื้นฐาน IT รองรับ พรบ.คอมพิวเตอร
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก ประจําป 2550
1. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย ผูรับบริการจํานวนทั้งสิ้น 410 ตัวอยาง
เครื่องมือในการเก็บขอมูล พัฒนาโดย ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
การวิเคราะหประมวลผล โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล เดือนเมษายน 2551
เกณฑในการอานคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
ไมพอใจอยางมาก
ไมพอใจ
ปานกลาง
พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

คาเฉลี่ย
1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20
4.21-5.00

จํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 410 คน
อาจารย
เจาหนาที่
นักศึกษาป.ตรี
นักศึกษาป.โท
นักศึกษาป.เอก
รวม

จํานวน
44
72
259
31
4
410

เปอรเซนต
10.7
17.6
63.2
7.6
1.0
100

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่มีตอการใหบริการของศูนยคอม
พิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 410 คน
ประเด็นความพึงพอใจ
1.ดานหอง Lab และอุปกรณตอพวง
2.ดานงานบริการระบบเครือขาย
3.ดานการใหบริการระบบสารเทศ MIS
4.ดานการใหบริการของเจาหนาที่
5.ดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมฯ

คาเฉลี่ย
3.02
3.22
3.38
3.72
3.62

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมผูใชบริการมีความพึงพอใจตอบริการของศูนยฯในระดับมาก 2
รายการ ซึ่งไดแก 1) ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาที่ รองลงมาคือ 2) ดานกระบวนการทํางานของศูนย
คอมพิวเตอร (คาเฉลี่ย 3.72 และ 3.62 ตามลําดับ) สําหรับบริการของศูนยฯที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับปาน
กลางมี 3 รายการคือ 1) ดานการใหบริการระบบ MIS 2) ดานงานบริการระบบเครือขาย และ 3) ดานหอง Lab และ
อุปกรณตอพวง (คาเฉลี่ย 3.38 3.22 และ 3.02 ตามลําดับ)
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และเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเสนอผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่มีตอการ
ใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก ในแตละดานดังนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกริก ในดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

1.1 บรรยากาศและสถานที่

2.85

ปานกลาง

1.2 ชวงระยะเวลาที่ใหบริการ

2.81

ปานกลาง

1.3 ความพรอมและสมบูรณของเครื่องคอมฯ

3.27

ปานกลาง

1.4 ปริมาณเครื่องพิมพ,อุปกรณอื่นๆ เพียงพอ

2.98

ปานกลาง

1.5 ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ

3.06

ปานกลาง

1.6 ความทันสมัยของอุปกรณและระบบ

3.15

ปานกลาง

1.ดานหอง Lab และอุปกรณตอพวง

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก ดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง พบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจปาน
กลางทั้ง 6 รายการเรียงตามลําดับไดดังนี้ 1) ความพรอมและสมบูรณของเครื่องคอมฯ 2) ความทันสมัยของอุปกรณ
และระบบ 3) ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ 4) ปริมาณเครื่องพิมพ,อุปกรณอื่นๆ เพียงพอ 5) บรรยากาศและ
สถานที่ และอันดับทายสุด 6) ชวงระยะเวลาที่ใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.27, 3.15, 3.06, 2.98, 2.85 และ 2.81 เรียง
ตามลําดับ )
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกริก ในดานงานบริการระบบเครือขาย
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

2.ดานงานบริการระบบเครือขาย
2.1 ครอบคลุมทั่วถึง

3.32

ปานกลาง

2.2 ความเร็วในการใชงาน Internet

2.87

ปานกลาง

2.3 ความเหมาะสมในบริการของ Internet

3.11

ปานกลาง

2.4 ความทันสมัยของระบบเครือขาย

3.27

ปานกลาง

2.5 สะดวกในการติดตอสอบถาม

3.53

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก ดานงานบริการระบบเครือขาย พบวาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรที่มีระดับความพึงพอใจ
มากมี 1 รายการไดแก 1) ความสะดวกในการติดตอสอบถาม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.53) การใหบริการของศูนย
คอมพิวเตอรที่ไดรับระดับความพึงพอใจปานกลางมี 4 รายการ ไดแก 1) ความครอบคลุมทั่วถึง 2) ความทันสมัยของ
ระบบเครือขาย 3) ความเหมาะสมในบริการของ Internet และ 4) ความเร็วในการใชงาน Internet (คาเฉลี่ยเทากับ
3.32, 3.27, 3.11 และ 2.87 ตามลําดับ)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกริก ในดานการใหบริการระบบสารสนเทศ MIS
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

3.ดานการใหบริการระบบสารเทศ MIS
3.1 ความสะดวกในการใชงาน

3.41

มาก

3.2 ความรวดเร็วในการใชงาน

3.24

ปานกลาง

3.3 ความถูกตองของระบบงาน

3.40

ปานกลาง

3.4 ความครอบคลุมของระบบกับงาน

3.40

ปานกลาง

3.5 การใหคําปรึกษาและแกปญหา

3.44

มาก

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก ดานการใหบริการระบบสารสนเทศ MIS พบวาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรที่มีระดับความ
พึงพอใจมากมี 2 รายการไดแก 1) การใหคําปรึกษาและแกปญหา 2) ความครอบคลุมของระบบกับงาน (คาเฉลี่ยเทา
กับ 3.44 และ 3.41 ตามลําดับ) การใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรที่ไดรับระดับความพึงพอใจปานกลางมี 3 รายการ
คือ 1) ความถูกตองของระบบงาน 2) ความสะดวกในการใชงาน 3) ความรวดเร็วในการใชงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.40,
3.40, 3.24 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกริก ในดานการใหบริการของเจาหนาที่
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.ดานการใหบริการของ จนท.
4.1 การตอบขอซักถาม และการใหคําแนะนํา

3.72

มาก

4.2 ความเอาใจใส และความกระตือรือรน

3.70

มาก

4.3 ยิ้มแยม แจมใส และกิริยาวาจาสุภาพ

3.79

มาก

4.4 ความรวดเร็วในการติดตอและการใหบริการ

3.68

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก ดานการใหบริการของเจาหนาที่ พบวาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรในดานนี้มีระดับความพึง
พอใจมากทั้ง 4 รายการเรียงตามลําดับไดดังนี้ 1) ยิ้มแยม แจมใส และกริยาวาจาสุภาพ 2) การตอบขอซักถามและการ
ใหคําแนะนํา 3) ความเอาใจใสและกระตือรือลน และ 4) ความรวดเร็วในการติดตอและใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ
3.79, 3.72, 3.70 และ 3.68 ตามลําดับ)
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เกริก ในดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมฯ
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

5.ดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมฯ
5.1 ไดรับความสะดวกในการติดตอขอรับบริการ

3.72

มาก

5.2 บริการตรงตามความตองการ

3.67

มาก

5.3 นําเทคโนโลยีมาชวยในการบริการ

3.57

มาก

5.4 ติดตาม พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง

3.50

มาก

5.5 การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใหบริการ

3.59

มาก

5.6 คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ

3.66

มาก

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกริก ดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมพิวเตอร พบวาการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรในดานนี้ได
รับระดับความพึงพอใจมากทั้ง 4 รายการเรียงตามลําดับไดดังนี้ 1) ไดรับความสะดวกในการติดตอขอรับบริการ 2)
บริการตรงตามความตองการ 3) นําเทคโนโลยีมาชวยในการบริการ 4) ติดตาม พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
5) การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใหบริการ และ 6) คุณภาพโดยรวมในการใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.72, 3.67,
3.66, 3.50, 3.59 และ 3.66 ตามลําดับ)
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2. ขอเสนอแนะแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
สําหรับขอเสนอแนะอื่นๆ กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ โดยแบงเปน 5 ประเด็น ดังนี้
2.1 ดานหอง Lab และอุปกรณพวง
- ควรมีการเปลี่ยนเครื่อง Printer เปน Laser
- ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหมากกวานี้และเครื่องคอมพิวเตอรตองทันสมัยและความเร็วสูง
- ควรเพิ่มเครื่อง Printer ใหมากกวานี้
- ควรปรับปรุงอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโหลดขอมูลชามาก
- ควรเพิ่มอุปกรณอื่นๆ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใชบริการของนักศึกษา
2.2 ดานงานบริการและระบบเครือขาย
- ควรขยายเครือขาย wireless ใหครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสามารถใชในหองทํางานได
- ควรปรับปรุงความเร็วของอินเทอรเน็ต
- ไมควร Block เว็บไซต
2.3 ดานการใหบริการของ เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร
- เจาหนาของศูนยคอมพิวเตอร มีอัธยาศัยดี ใหบริการและแกปญหาตางๆ ไดดีมาก
- ควรเพิ่มเจาหนาที่ใหบริการ เนื่องจากเจาหนาที่ไมเพียงพอ
2.4 ดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมพิวเตอร
- การใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรดีมาก
- การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบ ควรแจงใหผูใชไดรับความสะดวกหรือรวดเร็วทันสมัยมากกวานี้
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและเปนขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด
2.5 ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- มหาวิทยาลัยควรบริการลงโปรแกรมใหกับนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอรฟรี
- ควรมีการลงโปรแกรมไวรัส ในหองปฏิบัติการคอมฯ
- ควรใหความรูและความเขาใจกับนักศึกษาที่ยังไมมีความรูทางดานคอมพิวเตอรใหมากกวานี้
- ควรแบงหองสําหรับเลนเกมส หองพิมพเอกสาร และบรรยากาศในหองแคบเกินไป
- หอง Lab ชั้น 3 ควรเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรใหม
- กอนการใชหองคอมพิวเตอร นักศึกษาไมคอยรูดบัตร จึงทําใหเครื่องไมเก็บขอมูลดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร
ควรออกกฎใหเครงครัดมากกวานี้
3. คําชี้แจง ขอเสนอแนะแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
3.1 ดานหอง Lab และอุปกรณพวง
- ควรมีการเปลี่ยนเครื่อง Printer เปน Laser
o เครื่อง Printer เปน Laser มีตนทุนสูงมาก แตปจจุบันก็มีบริการพิมพรายงานแบบ Laser โดยเสีย
คาบริการที่ถูกกวานอกมหาวิทยาลัย
- ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหมากกวานี้และเครื่องคอมพิวเตอรตองทันสมัยและความเร็วสูง
o ในปจจุบันจําเครื่องคอมฯตอนักศึกษาเทียบเทาเต็มเวลา (FTES) เทากับ 1 : 7 ซึ่งก็ถือวาอยูใน
เกณฑที่เหมาะสม อาจจะมีการใชงานมากในชวงใกลๆปลายภาคเนื่องจากนักศึกษาจะตองทําราย
งาน ก็ทําใหดูวาปริมาณอาจจะไมเพียงพอ
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o อายุการใชงานของเครื่องคอมฯในหองปฏิบัติการฯ จะมีการเปลี่ยนทุกๆ 3 ป
- ควรเพิ่มเครื่อง Printer ใหมากกวานี้
o ศูนยคอมฯกําลังดําเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นอีก 2 เครื่อง
- ควรปรับปรุงอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโหลดขอมูลชามาก
o เนื่องจากความเร็วเชื่อมตออินเตอรเน็ต ขนาด 1 / 2 Mbps ที่มหาวิทยาลัยใชงานอยูในขณะนี้ ไม
เพียงพอตอปริมาณการใชงานที่มากขึ้น ศูนยคอมฯ จึงไดปรับเปลี่ยน ระงับการใชงานบางบริการ
ใหมีเฉพาะที่เปนประโยชนตอการศึกษา เทานั้น แตหากนักศึกษา หรือบุคลการของมหาวิทยาลัย
ประสงคจะใชบริการที่ถูกระงับ สามารถแจงวัตถุประสงคการใชงาน ก็อาจจะอนุญาตใหใชงานได
แลวแตกรณี และคาดวาในปการศึกษาหนา ความเร็วเชื่อมตออินเตอรเน็ต จะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน
- ควรเพิ่มอุปกรณอื่นๆ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการใชบริการของนักศึกษา
2.2 ดานงานบริการและระบบเครือขาย
- ควรขยายเครือขาย wireless ใหครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสามารถใชในหองทํางานได
o ศูนยคอมฯ ไมไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการ แตไดพยายามกระจายจุดสัญญาณให
ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
- ควรปรับปรุงความเร็วของอินเทอรเน็ต
o คาดวาในปการศึกษาหนา ความเร็วเชื่อมตออินเตอรเน็ต จะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน
- ไมควร Block เว็บไซต
o เนื่องจากปริมาณการใชงานมาก ทําใหมีเฉพาะที่เปนประโยชนตอการศึกษา เทานั้น
2.3 ดานการใหบริการของ เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร
- เจาหนาของศูนยคอมพิวเตอร มีอัธยาศัยดี ใหบริการและแกปญหาตางๆ ไดดีมาก
- ควรเพิ่มเจาหนาที่ใหบริการ เนื่องจากเจาหนาที่ไมเพียงพอ
o ศูนยคอมฯ ไดมีการขออนุมัติเจาหนาที่เพิ่มอีก 1 อัตรา
2.4 ดานกระบวนการทํางานของศูนยคอมพิวเตอร
- การใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรดีมาก
- การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบ ควรแจงใหผูใชไดรับความสะดวกหรือรวดเร็วทันสมัยมากกวานี้
o การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบ แตละครั้ง มีการติดประกาศตามหองปฏิบัติการ และ
ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและเปนขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด
o เนื่องจากศูนยคอมฯ ขาดแคลนบุคลากรดานพัฒนาระบบ และเปนปญหามาเนิ่นนาน เนื่อง
จากมหาวิทยาลัยไมสามารถจายคาตอบแทนใหสูงเทากับ ตลาดแรงงานของดานพัฒนาระบบ
ได ทําใหเกิดการเขาออกของบุคลากรดานพัฒนาระบบบอยครั้ง สงผลใหการพัฒนาระบบไม
ตอเนื่อง
2.5 ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- มหาวิทยาลัยควรบริการลงโปรแกรมใหกับนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอรฟรี
o นักศึกษาสามารถปรึกษา ถึงวิธีการทําได และควรจะฝกทําดวยตนเอง หรืออาจจะมาสมัคร
เปนนศ.ผูชวยฯ ของศูนยคอมฯ ได เพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง แตการลงโปรแกรมคงไม
สามารถกระทําได เนื่องจากปญหาทางดานกฎหมาย ลิขสิทธิ์
- ควรมีการลงโปรแกรมไวรัส ในหองปฏิบัติการคอมฯ
o เครื่องคอมฯ ในหองปฏิบัติการไมมีการลงโปรแกรมปองกันไวรัสไว เพราะเราติดตั้งโปรแกรม
กูขอมูลใหเหมือนติดตั้งใหม ทุกครั้งที่มีการเปดเครื่อง นศ.สามารถใหเจาหนาที่ศูนยคอมฯ ทํา
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-

-

-

การตรวจสอบใหกอนนําไปใชในหองปฏิบัติการได หรือใชบริการสแกนออนไลนทาง
อินเตอรเน็ตได
ควรใหความรูและความเขาใจกับนักศึกษาที่ยังไมมีความรูทางดานคอมพิวเตอรใหมากกวานี้
o ในโลกปจจุบันเปนยุคที่เขาถึงขอมูล ขาวสาร ความรูดานตางๆ ไดงายมาก เพียงใช
อินเตอรเน็ต
ควรแบงหองสําหรับเลนเกมส หองพิมพเอกสาร และบรรยากาศในหองแคบเกินไป
o ศูนยคอมฯ ไมมีบริการเลนเกมส
o สําหรับการจัดโตะ จะดําเนินการปรับปรุงใหเกิดความสะดวกในการใชงานมากขึ้น
หอง Lab ชั้น 3 ควรเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรใหม
o ตอนนี้หอง 1302 ที่เครื่องคอมพิวเตอรเปนรุนที่มีการใชงานเกิน 3 ป แตยังไมไดมีการปรับ
เปลี่ยน เนื่องจากไมไดรับอนุมัติงบประมาณ
กอนการใชหองคอมพิวเตอร นักศึกษาไมคอยรูดบัตร จึงทําใหเครื่องไมเก็บขอมูลดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร
ควรออกกฎใหเครงครัดมากกวานี้
o กฏระเบียบ ที่มีอยู หากนักศึกษา ปฏิบัติตามอยางเครงครัด คงจะทําใหบรรยากาศในการใช
งานที่ขึ้นมากทีเดียว
o ปจจุบันปรับเปลี่ยนการเขาใชงานหองปฏิบัติการ ใหม โดยจะมีเจาหนาที่บริการ Log inใหนศ.
และเก็บบัตรนักศึกษาไว และรับกลับหลังจากเลิกใชงานแลว

