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บทที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย มีภารกิจในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย ให้บริการ/แลกเปล่ียน/
เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ สวพ.มก.  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และปีการศึกษา 
2556  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัย 

   ได้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรงุระบบและบริการสารสนเทศงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงาน ดงันี ้

   1.1)  ระบบเว็บไซต์ สวพ.มก. (http://www.rdi.ku.ac.th) 

 ได้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์ สวพ.มก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และงานด้านต่าง ๆ ของ สวพ.มก. ให้ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  และเป็น web portal สําหรับอาจารย์ นักวิจัยในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นสําหรับการ
บริหารสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้แก่  

     -  ระบบสืบค้นงานวิจัย มก. 
         -   ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ มก. 

  -  ระบบบริหารจัดการงานวจิัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
  -  ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. 

           -  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์
 

 
รวมทั้งเป็นช่องทางส่ือสารระหว่างอาจารย์  นักวิจัย ผ่านช่องทาง
ส่ือสารทางสังคมออนไลน์  (Social Network) 2 ช่องทาง คือทาง 
twitter (https://twitter.com/ku_research)  แ ล ะ  facebook 
https://www.facebook.com/kasetsartResearch)  และได้เพิ่ม
ช่องทางให้หน่วยงานในสังกัด สวพ. มก.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
หน่วยงานทางเว็บไซต์ของ สวพ. มก. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ  พ .ศ. 2556 มีจํานวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ จํานวน 
183,557 ครั้ง  
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 1.2) ระบบสืบค้นข้อมูลงานวจิัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   
                   (http://research.rdi.ku.ac.th/forest) 

                  ได้ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ระบบสืบค้นข้อมูลวิจัย ที่เรียกว่า   “KUForest”     อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นระบบเว็บไซต์สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย สามารถสืบค้นงานวิจัยทั้งหมด

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความสามารถ
หลากหลายในการค้นหา เช่น รายช่ือบุคลากร อาจารย์ 
ผลงานวิจัย ผลงานรางวัลอื่นๆ รวมทั้งวารสารและงาน
ตีพิมพ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดของ สวพ. มก. และ
ข้อมูลอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่สามารถทําการเชื่อมต่อได้ 
โดยได้เชื่อมต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุด และ
กองการเจ้ าหน้ าที่  เพื่ อ เผยแพร่ประชาสัมพั นธ์
ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มก. ทั้งภายในและ
ภายนอก มก. รวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

              ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีผู้เข้า
ใช้ระบบฯ จํานวน  740,890 ครั้ง  

 
 
  1.3)  ระบบฐานข้อมูลงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          (http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) 

          เป็นระบบรวบรวมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  (ย ก เว้ น ทุ น อุ ด ห นุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ) ผลงานตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการ ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
ผลงานอื่น ๆ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา การใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย และการได้รับประกาศเกียรติ
คุณ/รางวัลการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้า
ไปปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ใช้รหัส
และบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ  (ทั้งนี้ 

อาจารย์ นักวิจัย จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัย มก. จึงจะมีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ สําหรับอาจารย์ นักวิจัย ที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักวิจัย มก. สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่หน้าระบบ โดยใช้บัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการขึ้น
ทะเบียนฯ   

    ข้อมูลจากระบบน้ี สามารถสรา้งรายงานผลงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน โดยข้อมูลที่เก็บจะ
ถูกตรวจสอบให้ถูกตอ้งจากอาจารย/์นักวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้มูลทุกเรื่องไดร้ับความเช่ือถือ ซึ่งหน่วยงานระดับคณะ 
สถาบัน/สํานัก สามารถนําขอ้มลูเหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผน หรือทํารายงานเชงิประกันคุณภาพได้ทันท ีและนอกจากนี้
ยังเชื่อมต่อส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย ์ (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซํ้าซ้อนของอาจารย ์
ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าใชร้ะบบงานจํานวน   76,412  ครั้ง 



10 
 

1.4) ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
       (http://research.rdi.ku.ac.th/kur) 

     ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร่วมกับ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล และงานคลัง สํานักงาน
เลขานุการ พฒันาฐานข้อมูลเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนนุวิจัย มก. ให้สามารถเช่ือมโยงต้ังแตก่าร
เสนอขอโครงการวิจัย การพจิารณาจดัสรรทนุ การตอบรับทุน และการเบิกจ่ายเงิน จนถึงการตดิตามประเมินผล

โครงการวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. และ
ส่งรายงานผลงานวิจัยผ่านระบบดังกล่าว นอกจากนี้ยัง
ได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย 
มก. ให้อาจารย์ นักวิจยั ยิง่ขึ้น โดยใช้ระบบการโอนเงิน 
ออนไลน์ และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง 
SMS และ email เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใชร้หัส
และบัญชีเครือข่าย “นนทร”ี ในการเข้าระบบ  

 

  ข้อมูลจากระบบน้ีจะถูกรวบรวมเพื่อส่งตอ่เข้าสู่ระบบ NRPM ของสํานกังานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติโดยตรง และได้เชื่อมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ฯ และส่งไปยังระบบภาระงาน
อาจารย ์   (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วยลดการให้ข้อมูลซํ้าซ้อนของอาจารย์  ทัง้นี ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 มีผู้เข้าใชร้ะบบงานจํานวน   69,910  ครั้ง 

 

 1.5) ระบบบริหารเงินทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       (http://research.rdi.ku.ac.th/kurx) 

       ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ร่วมกับ งานคลัง สํานักงานเลขานุการ และฝ่ายประสานงานวิจัยและ
ประเมินผล  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก มก. ให้สามารถ
เชื่อมโยงตั้งแต่ข้อเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน การ
เบิกจ่ายเงินวิจัย โดยอาจารย์/นักวิจัย สามารถเข้าไป
บันทึกสัญญารับทุน ขออนุมัติเบิกเงิน และสามารถติดตาม
สถานภาพการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ รวมทั้งยังได้เพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยภายนอก 
มก. ให้อาจารย์ นักวิจัย ยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบการโอนเงิน
ออนไลน์ และมีการแจ้งเตือนข้อความการโอนเงินทาง 
SMS และ email เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รหัส
และบัญชีเครือข่าย “นนทรี” ในการเข้าระบบ 

  ข้อมูลจากระบบน้ีจะถูกรวบรวมเช่ือมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) และส่งไปยังระบบภาระงานอาจารย์   (http://ku-work.ku.ac.th) ซึ่งจะช่วย
ลดการให้ข้อมูลซ้ําซ้อนของอาจารย์ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าใช้ระบบงานจํานวน   565  ครั้ง 
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1.6)  ระบบฐานข้อมูลวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ (http://kasetsartjournal.ku.ac.th) 

       เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฯ โดยรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 
2504 ถึงปัจจุบัน และสาขาสังคมศาสตร์ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2523 
ถึ งปั จจุบั น  อาจารย์/นั กวิจั ย  ผู้ สน ใจทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ  สามารถสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ระบบ
ฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 มีผู้เข้าใช้
ระบบงานจํานวน   28,948   ครั้ง 

       และนอกจากน้ี ได้ร่วมมือกับฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์แบบ
ออนไลน์ (Submission online)  มาใช้ในการดําเนินงานให้สะดวก 
ร วด เร็ ว  แ ล ะ สู่ ค ว าม เป็ น ส าก ลม าก ยิ่ ง ขึ้ น  ภ าย ใต้ เว็ บ ไซ ต์ 
http://natsci.rdi.ku.ac.th/natsci/index.php/NaturalScienceand
Technology/ login  อีกด้วย  

1.7)  ระบบติดตามโครงการวิจัย สวพ.มก. (Project Tracking System : KURDI) 

                      ฝ่ายสารสนเทศงานวิจยั ร่วมกับฝ่ายประสานงานวจิัยและประเมินผล  พัฒนาระบบติดตาม
โครงการวิจัย สวพ.มก. (โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.)  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้อาจารย์/นกัวจิัย สามารถ
ติดตามสถานะโครงการวิจยัของตนเอง ตัง้แตก่ารรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพจิารณาจัดสรรทุน การส่งรายงานวิจัย 
การตดิตามประเมินผลโครงการวิจัย   การจัดซ้ือครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงิน จนถึงส้ินสุดกระบวนการ      2) เพื่อให้
หน่วยงานสามารถติดตามสถานะโครงการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยในสังกัด  และสามารถนําข้อมูลของหน่วยงานไป
วิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยของหน่วยงาน และ 3) เพื่อตดิตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ สวพ.มก. ในแต่ละ
กระบวนงาน โดยระบบจะแสดงสถานะผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกระบวนงาน เช่น สถานะงานทีท่ําเสรจ็
แล้ว สถานะงานที่ต้องติดตาม  สถานะงานทีย่ังไม่ได้ดําเนินการซึ่งจะแสดงรายงานผลงานเป็นรายบุคคล  เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยการทํางานจะผ่านระบบและเป็นรายงานข้อมูลอัตโนมตัิทั้งหมด 

                         ขณะนี้อยูใ่นระหว่างการดําเนินการทดสอบระบบ และกําหนดจะติดตัง้ระบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้งาน
ในเดือนมถิุนายน  2557 นี ้

 

 1.8) การเชื่อมโยง และการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย 

     สวพ.มก. ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการเช่ือมโยง
ข้อมูลงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยของหน่วย
งานวิจัยทั่วประเทศ  เพื่อการให้บริการสืบค้นใช้ประโยชน์ข้อมูล
งานวิจัยทั่วประเทศ โดยได้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ มก. เข้ากับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
(Thai National Research Repository :TNRR) ภายใต้ เว็บ  
http://www.tnrr.in.th  
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       2.  การพัฒนาระบบและการจัดการสารสนเทศของ สวพ.มก. 

        ได้ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายใน สวพ .มก. ร่วมกับ
สํานักงานเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่ือสารที่รวดเร็ว ลดปริมาณกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรมทางด้านไอทีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของ สวพ.มก.  รวมทั้งดูแลแก้ไข
เครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ สวพ.มก. โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  2.1)  เว็บสํานักงานอัตโนมัติ สวพ.มก. (http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=4924) 

         ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง เว็บเพจ
สํานักงานอัตโนมัติ สวพ.มก. ให้มีความทันสมยั เป็นปัจจุบัน 
อย่างตอ่เนื่อง โดยได้ประสานกบัหน่วยงานในสังกัดในการ
ปรับปรงุข้อมูลให้ทันสมัย   รวมทั้งการเข้าถงึข้อมูลเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเรว็ เพื่อการดําเนินงานของ สวพ.มก. ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

   นอกจากนี้ยังเปน็ web portal สําหรับ
บุคลากรของ สวพ.มก. ในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ซึง่
ได้แก่  

 
   - ระบบหนังสือเวียน สวพ.มก. 
   - ระบบกิจกรรมประจําเดือน สวพ.มก. 
   - ระบบการเบิกจ่ายวัสดุ สวพ.มก. 
   - ระบบบัญชีติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย  
   - ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สวพ.มก. 
       -  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร สวพ.มก. 

 

  2.2) ระบบหนังสือเวียน สวพ.มก. (http://eoffice.ku.ac.th/circular) 

 

          เป็นระบบหนังสือเวียนภายใน สวพ .มก. 
เพื่อเวียน แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  และการดําเนินงาน
ของ สวพ.มก. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังยังได้เชื่อมโยง
เ ข้ า กั บ ร ะ บ บ ห นั ง สื อ เ วี ย น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/eoffice/index.php) 
โดยผู้ใช้จะต้องใช้ รหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 
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 2.3) ระบบกิจกรรมประจําเดือน สวพ.มก.  
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/activityrep2) 

        เป็นระบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการ
ดําเนินงานของ สวพ.มก. โดยหน่วยงานในสังกัด สวพ.มก. 
จะต้องรายงานกิจกรรมผลการดําเนินงานประจําเดือนของ
หน่วยงานผ่านระบบฯ โดยระบบฯ สามารถสืบค้นข้อมูล
และจัดทํารายงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยผู้ใช้จะต้องมีรหัส 
และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 

  2.4) ระบบการเบิ กจ่ ายวั ส ดุ  สวพ  มก . 
(http://eoffice.rdi.ku.ac.th/inventory) 

        เป็นระบบบัญชีการเบิกจ่ายวัสดุ สวพ.มก. 
โดยงานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ เป็นผู้ใช้งานผ่านระบบ 
ระบบฯ สามารถค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้ งสามารถสรุปข้อมูลให้ ผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ / จัดสรรงบประมาณหมวด
ค่าวัสดุ โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัสและบัญชี ในการเข้า
ระบบ 

 

 

   2.5) ระบบบัญชีติดตามประเมินผลและ
ขยายผลโครงการวิจัย    

         (http://eoffice.rdi.ku.ac.th/fem/) 

         เป็ น ระบบ บัญ ชี ก ารใช้ จ่ าย เงิน ขอ ง
โครงการวิจัยติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย 
(งบอุดหนุนวิจัย มก.) งบประมาณปีละประมาณ 4-5 ล้าน
บาท ใช้งบประมาณร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายประสาน
งานวิจัยและประเมินผล  ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย  และ
สํานักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการ
ประสานและบริหารงานวิจัย การติดตามประเมินผล

โครงการวิจัย การเผยแพร่ถ่ายทอดและขยายผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  โดยระบบจะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่  และลดความผิดพลาดของข้อมูล รวมทั้งยังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารในการวางแผนการติดตาม และวิเคราะห์ 
การใช้จ่ายเงินโครงการประเมินผลและขยายผลโครงการ  โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 
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 2.6) ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ สวพ.มก.  
(http://eoffice.rdi. ku.ac.th/goods) 

          เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บครุภัณฑ์
ของ สวพ.มก.  โดยงานพัสดุ สํานักงานเลขานุการ 
เป็นผู้ใช้งานทํางานผ่านระบบฯ  โดยระบบฯ สามารถ
สืบค้นข้อมูล และจัดทํารายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยผู้ใช้ระบบจะต้องมีรหัส และบัญชีในการเข้าระบบ 

 

 2.7) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร สวพ.มก. (http://www.research.rdi.ku.ac.th/kurp)  

          เป็นระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลบุคลากรของ สวพ.มก.  ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา การมาปฏิบัติงาน การลา การเล่ือนขั้นเงินเดือน การฝึกอบรม การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
คณะทํางาน การได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ  

    นอกจากนี้ ยังได้นําระบบสแกนลายนิ้วมือ
มาใช้แทนการเซ็นช่ือเข้า-กลับทํางานของบุคลากร เข้า
มาเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลบุคคลฯ  เพื่อลดขั้นตอน
การทํางาน ลดความผิดพลาดของข้อมูล และลดภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ โดยระบบฯ จะสามารถสืบค้นและ
จัดทํารายงานข้อมูลอัตโนมัติ โดย สวพ.มก. จะใช้ข้อมูล
จากระบบฯ มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินเล่ือนขั้น
ป ระจํ า ปี ของบุ คลากร  สวพ .มก . และประกอบ
แผนพัฒนาบุคลากรของ สวพ .มก .  โดยผู้ใช้ระบบ
จะต้องมีรหัส และบัญชี ในการเข้าระบบ 

 

 2.8) การจัดฝึกอบรมโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากร สวพ.มก. 

          ได้ จั ด โค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านสารสนเทศให้กับ
บุคลากรของ สวพ. มก.  เรื่อง “การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์และการใช้งานเอกสารร่วมกันด้วย Google 
Docs” เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2556   ณ ห้องอบรม 
M22 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งส้ิน จํานวน  31  คน และได้ประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.38 
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  2.9)  การให้บริการดูแล/แก้ไข โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านไอที 

          ได้ดําเนินการให้บริการดูแล/แก้ไข 
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์/เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
ให้แก่หน่วยงานภายในสังกัดของ สวพ.มก. ให้อยู่ในสภาพ
พ ร้ อ ม ที่ ใช้ ง าน ได้ อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  โด ย ใน
ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2556   ให้การบริการดูแล/แก้ไข 
จํานวน  286 ครั้ง 
 


