
ขอมูลการตดิตอ: งานกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการ สำนักบริการคอมพิวเตอร 
อีเมล. roombooking-ocs@ku.ac.th  ||  โทรศัพท. 0-2562-0951-6 หมายเลขภายใน 622509, 622523  ||  โทรสาร. 0-2562-0950, 0-2562-0957  

คณุฉลาดพันธุ โรจนพันธ  เบอรตอ 622509  มือถือ: 084-2239509 มือถือ: 086-8411265 

                          สำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
                          50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
                          Tel: 0-2562-0951-6 Fax: 0-2562-0950, 0-2562-0957                                              เลขท่ี ......................................... 

แบบขออนญุาตใชหองอบรมสัมมนาสำนักบริการคอมพิวเตอร   

เรียน  ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร 

ขาพเจา ……………….....................................................................................................   “ให” ความยินยอม    “ไมให” ความยินยอม  ในการเก็บขอมูลสวนบุคคล เพื่อขอใชบริการหองอบรมสัมมนา ท้ังนี้ กอน

การแสดงเจตนา ขาพเจาไดอานรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงขอมลูหรือไดรับคำอธิบายจากสำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (“ประมวลผล”) 

ขอมูลสวนบุคคล และมีความเขาใจดีแลว ขาพเจาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสีย

เมื่อใดก็ได เวนแตในกรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือยังมีสัญญาระหวางขาพเจากับสำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหประโยชนแกขาพเจาอยู กรณีที่ขาพเจาประสงคจะขอถอนความ

ยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมีผลทำใหไมสามารถใชบริการได และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ไดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลว

กอนการถอนความยินยอม         ลงช่ือ ....................................................... (ผูให/ไมใหความยินยอม) 

ขอมูลผูขอใชบริการ 

ขาพเจา ……………….............................................................................. หนวยงาน/บริษัท ........................................................................................................................  

โทรศัพท (ที่สามารถติดตอได) .............................................. อีเมล (จำเปนตองระบุ) .............................................................................................. ขออนุญาตใชหองอบรม   

ในวันท่ี ................................................................ เวลา .................................... ถึงวนัท่ี ............................................................... เวลา ....................................  

วตัถุประสงคเพื่อจดัอบรม/สัมมนา (กรุณาระบุช่ือหลักสูตร/หัวขอ สำหรับใหจนท.จัดทำปายแสดงขอมูลการอบรมประจำชั้นใหแกผูเขาอบรมทราบ) 

หวัขออบรม ………………..….…………………………..........................................................................................................ใหกับ …………………………………....................  

รูปแบบการจัดอบรม (จำเปน)  การอบรมสมัมนาแบบบรรยายหรือปฏิบัติการในหองเทาน้ัน  การอบรมสมัมนาแบบ Hybrid (ใชระบบออนไลนดวย เชน WebEx / Zoom)  

1. หองอบรมสัมมนาแบบบรรยาย 
ความจุ 30 ท่ีนั่ง  หอง 801 ชั้น 8 
ความจุ 60 ท่ีนั่ง   หอง 803 ชั้น 8 

ความจุ 110 ที่น่ัง   หอง 408 ชั้น 4  หอง 510 ชั้น 5  หอง 903 ชั้น 9 
ความจุ 300 ที่น่ัง   หอง 306 ชั้น 3 

2. หองอบรมสมัมนาแบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ความจุ 20 ท่ีนั่ง   หอง 503 ชั้น 5 
ความจุ 30 ท่ีนั่ง   หอง 403 ชั้น 4   หอง 404 ชั้น 4   หอง 501 ชั้น 5    
       หอง 502 ชั้น 5   หอง 504 ช้ัน 5   หอง 505 ชั้น 5 
ความจุ 40 ท่ีนั่ง   หอง 409 ชั้น 4   หอง 511 ชั้น 5 
ความจุ 50 ท่ีนั่ง   หอง 402 ชั้น 4   หอง 407 ชั้น 4   หอง 506 ชั้น 5 

ความจุ 60 ท่ีนั่ง  หอง 302 ชั้น 3   หอง 507 ชั้น 5    
                  หอง 508 ชั้น 5   หอง 509 ชั้น 5 
ความจุ 65 ท่ีนั่ง  หอง 303 ช้ัน 3 
ความจุ 100 ท่ีน่ัง  หอง 406 ชั้น 4 
 

3. หองการเรียนการสอนหรือการประชุมทางไกลผานระบบเครอืขาย ชั้น 9 
ความจุ 1 ท่ีนั่ง  หอง 911   หอง 912 ความจุ 5 ท่ีนั่ง  หอง 906 ความจุ 10 ที่นั่ง  หอง 915 ความจุ 25 ที่นั่ง  หอง 901 

 รายการอุปกรณโสตทัศนูปกรณ [รายละเอียดเพิ่มเติม - ขอปฏิบัตหินา 2 ขอ 4 และ 5] 

     คอมพวิเตอรโนตบุคสำหรับวิทยากร   [    ใชของสำนักฯ   /    ผูใชบริการนำมาเอง ]                       เครื่องฉายโปรเจคเตอร จำนวน ....... ตัว   

     เครื่องขยายเสียงพรอมไมโครโฟน จำนวน ....... ตัว  โตะสำหรบัลงทะเบียน  จำนวน ....... ตัว                  เกาอ้ีสำหรับลงทะเบียน จำนวน ....... ตัว  

     White Board (500 บาทตอตัว) จำนวน ....... ตัว     จอพลาสมาเคล่ือนที่ (500 บาทตอตัว) จำนวน ....... ตัว  โตะพับ (250 บาทตอตัว) จำนวน ....... ตัว    

     เกาอี้ (250 บาทตอตัว) จำนวน ....... ตัว                โพเดียมสำหรับพิธีกร จำนวน 1 ตัว (เฉพาะกรณมีีพิธีเปด)    อ่ืนๆ (ระบุ) ..............................................       

     บัญชผูีใชงานเครือขายนนทร ีตามขอปฏิบัติหนา 2 ขอ 6. (กรุณากรอกแบบคำขอมีบัญชีผูใชเครอืขายอินเทอรเน็ตชั่วคราวจำนวนมาก สำหรับใชหองอบรมคอมพิวเตอร)  

 รายการจัดเลี้ยงอาหารวาง เคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน [รายละเอียดเพ่ิมเติม - ขอปฏิบติัหนา 2 ขอ 8 และ 9] 

      ไมจัด   |     จัดโดยนำรานอาหารมาเอง (ชำระคาธรรมเนยีมคาจัดการส่ิงแวดลอม 1,000 บาท/วัน)   |    จัดโดยใชบรกิารของสำนักฯ ดังนี้  

        อาหารวางและเคร่ืองดื่ม      รอบเชา  ................. ที ่    ไมจัด 

                                        รอบบาย ................. ท่ี     ไมจัด 

 อาหารกลางวัน     แบบกลอง ................. ท่ี     ไมจัด 

                       แบบบุฟเฟต ............... ที่     ไมจัด 

 ที่จอดรถสำหรับวิทยากร (จำกดัจำนวนหองละ 2 คัน ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต)  1) .........................................................  2) ..................................................... 
รถวิทยากรจอดไดที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร และสำหรับผูเขาอบรมสามารถนำรถยนตไปจอดไดที่อาคารจอดรถงามวงศวาน มก. 1, 2 โดยชำระคาบริการวันละ 20 บาท/คัน ผานตู KU Payment ดวยบัตร

เครดิต, เดบิต หรือ QR Code Payment ผาน Mobile Banking Application (กรุณานำบัตรมาประทับตราสวนลดท่ีเคานเตอรรปภ. ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร กอนนำไปชำระคาบริการที่อาคารจอดรถ) 

 แนวปฏบัิตมิาตรการปองกันโรคฯ 
เพ่ือความปลอดภัยในการใชบริการตามมาตรการปองกันโรคฯ ของภาครัฐและมหาวิทยาลัย ขอความรวมมือผูขอใชบริการแจงแกผูเขาอบรมสัมมนาของทานทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 1) ขอความรวมมือผู

เขาใชสถานทีทุ่กทานหากมีอาการไข ไอ มีน้ำมูก หรือมีความเสี่ยงจากการสัมผัสใกลชิดผูติดเชื้อ ใหงดการเขาใชพ้ืนที่ 2) ตองสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใชบริการ 3) ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ภายในอาคาร 

ทั้งนี้ สำนักฯ จัดใหมีการทำความสะอาดหองอบรมสัมมนากอนและหลังการใชบริการอยางสม่ำเสมอ การทำความสะอาดจุดสัมผัสรวม และมีจุดบริการแอลกอฮอลฆาเชื้อทำความสะอาดมือประจำชั้นท่ีใหบริการ  

 

 

 



Version: April, 2023 

ขอมูลดานเทคนิค (จำเปน) **กรอกสวนนี้เฉพาะผูใชบริการหองคอมพิวเตอรเทานั้น** 
กรณีใชงานหองอบรมสัมมนาแบบมีคอมพิวเตอร และตองการนำเครื่องคอมพิวเตอร / อุปกรณเซิรฟเวอร / ซอฟตแวรอื่น ๆ ของหนวยงานมาติดต้ัง 

กรุณาใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง Package ท่ีตองการ และระบุขอมูลใหครบถวน หากไมระบุขอสงวนสิทธิใ์นการใหบริการ 
 

กรุณาเลือก รูปแบบ อินเทอรเน็ต นำเซิรฟเวอรมาติดตั้ง ขอมูลทางเทคนิค 

 Package 1 ใช ไมมี 

หากใชพอรตนอกเหนือจากพอรท 80 หรือ 443 โปรดระบุ URL และพอรท 

URL ………………………………………………………………………………..............................…………… 
พอรท ………………………………………………………………………………...........................…………… 

 Package 2 ไมใช มี ผูใชบริการตองจัดเตรียมระบบจายไอพี (DHCP) ดวยตนเอง 

 Package 3 ใช มี ผูใชบริการตองตั้งคา IP Address ท่ีเซิรฟเวอรดวยตนเอง 
 

อุปกรณตอพวง (ท่ีตองเพิม่เติมเปนพิเศษ) .............................................................................ซอฟตแวรที่ใชงานหรือเกี่ยวของ ..................................................................... 
วันที่เขามาติดตั้งซอฟตแวร ...................................................................... ชื่อผูติดตอ....................................................................... เบอรมือถือ..................................... 
ขอกำหนดการใชงาน  1. ผูใชบริการตองนำอุปกรณ / เซิรฟเวอร / ซอฟตแวรเขามาติดตั้งและทดสอบระบบกอนวันใชงานจริง 1 - 3 วันทำการ 

   2. ไมอนุญาตใหนำซอฟตแวรที่ไมมีลิขสทิธิ์มาติดตั้ง  
   3. ผูใชบริการบัญชีเครือขายอนิเทอรเนต็ทุกบัญชี มีหนาที่ยืนยนัตัวตน (Login) กอนการเขาใชงาน ตามขอตกลงการใชงานเครือขายมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
   4. รายละเอียดเพิ่มเติม - ขอปฏิบัติหนา 2 ขอ 2 และ 3 

 
 

ขอมูลการชำระเงินและใบเสร็จ **ผูใชบริการจำเปนตองกรอกสวนนีใ้หชัดเจน**  
 

ออกใบเสร็จในนาม ................................................................................................................................................... เลขท่ีผูเสียภาษี ...................................................... 

ที่อยูออกใบเสร็จ ....................................................................................................................................................................................................................................... 

ชำระเงินจำนวน ........................................ บาท จำนวนเงินเปนตวัหนังสือ ( .......................................................................................................................................... ) 

วันที่ชำระเงิน .............................................................. โดย     เงินสด     เช็คขีดครอม (สำเนาเช็ค)      ERP      GFMIS    

หมายเหต:ุ กรณีชำระดวยเงินสด กรุณาดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการนั้น จึงจะสามารถรับใบเสร็จไดในชวงบายของวันเดียวกัน 
 

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จ (สวนนีส้ำหรับเจาหนาที่การเงินสำนักบริการคอมพิวเตอรกรอกเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ..........................................................  วันที่ .......................................................... จำนวน ................................ บาท        

 คาธรรมเนียมใชหองประชุม ...................................................................................  วันที่ .......................................................... จำนวน ................................ บาท 

 คาธรรมเนียมใชหองระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ............................. วันท่ี .......................................................... จำนวน ................................ บาท 

 คาธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการ วันท่ี ................................................................................................................................. จำนวน ................................ บาท 

 คาธรรมเนียมคาจัดการสิ่งแวดลอม   วันท่ี .................................................................................................................................. จำนวน ................................ บาท 

ขอปฏิบัติการขอใชบริการหองอบรมสัมมนา  

1.  ผูใชบริการจะตองทำหนังสือยืนยันการจองใชบริการลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ หรือยกเลิกการใชบริการ ใหแจงลวงหนากอนวันที่ใชบริการ 5 วันทำการ 
2.  กรณีนำเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือซอฟตแวรของหนวยงานมาติดต้ัง ตองระบุในแบบฟอรมน้ี หรือแจงเจาหนาที่ทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการ  
     และตองเขามาทดสอบระบบกอนใชงานจริง อยางนอย 3 วันทำการ ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหนำซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์มาติดตั้ง  
3. การจัดเตรียมสถานที่และทดสอบระบบกอนวันใชบริการ สามารถดำเนินการภายในวันและเวลาราชการ หรือเวลาตามที่ตกลงลวงหนากับเจาหนาที่เทานั้น และ  
     ใหบริการโดยไมคิดคาธรรมเนียมการใชสถานที่ แตขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหเปดเครื่องปรับอากาศ 
4.  กรณีพบปญหาเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณภายในหองอบรม กรุณาแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของสำนักฯ เทานั้น 
5.  กรณีที่นำเครื่องคอมพวิเตอร / อุปกรณตอพวง / อุปกรณจัดนิทรรศการของผูใชบริการเขามาใชงานเอง ตองแจงเจาหนาที่ทราบ และทำรายการนำเขา-ออกจากอาคาร 
     ทุกครั้ง ทั้งนี้ ตองยอมรับขอจำกัดและความเขากันไดของอุปกรณที่นำมาเชื่อมตอกับอุปกรณพื้นฐานประจำหองที่ใหบริการ 
6.  กรณีตองการใชบริการอินเทอรเน็ตสำหรับการอบรม ผูใชบริการตองกรอกแบบคำขอบัญชีผูใชเครือขายนนทรีชั่วคราว ซึ่งเจาหนาที่จะสงบัญชีและรหัสผาน 
     ใหผูใชบริการลวงหนาทางอีเมล สำหรับเขา login ใชงานอินเทอรเนต็ / เอกสารชี้แจงขั้นตอนการใชงาน / ใบเซ็นช่ือรับมอบบัญชีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร โดยบัญชีน้ี 
     ใหบริการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองอบรมสัมมนาเทานั้น และผูใชบริการจะตองเปนผูรับผิดชอบดำเนินการแจกจายบัญชีแกผูเขาอบรมของทานพรอมลงชื่อ 
     รับมอบบัญชี 
7.  กรณีใชบริการวันเสาร-อาทิตย มีคาธรรมเนียมพิเศษนอกเวลาราชการ วันละ 2,000 บาท (เพิ่มเติมจากคาหอง) โดยสามารถใชบริการไดตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น.  
     เทานั้น 
8.   สำนักบริการคอมพิวเตอร จัดใหมีรานคาสำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผูใชบริการ ท้ังนี้ หากผูใชบริการนำรานคาจากภายนอกหรือนำอาหารเครื่องดื่มมา 
      จัดเลี้ยงเองผูใชบริการจะตองชำระคาธรรมเนียม (คาจัดการสิ่งแวดลอม) จำนวน 1,000 บาทตอวัน ใหแกสำนักฯ 
9.  สำนกัฯ จะเปนผูจัดสถานที่รับประทานอาหารวางและอาหารกลางวันใหผูใชบริการตามความเหมาะสม โดยจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 
10. ผูใชบริการสามารถศึกษาขอกำหนดการใชบริการไดที่ปายประชาสัมพันธประจำหอง ท้ังนี้ หากพบการใชงานที่ไมเหมาะสม สำนกัฯ สามารถระงับการใชบริการไดทันที              

 

 ขาพเจารับทราบและจะปฏิบัติตามขอกำหนดการใชบริการหองของสำนักบริการคอมพิวเตอร  
 

 

   ลงช่ือ ....................................................................... ผูขออนุญาต  
    วันที่ .........................................................................  


