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รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
( 1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552)

สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร 
1.1  เครือขายนนทรีสอดรับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ปจจุบัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชงานอยางแพรหลายและเกีย่วพันกบั
ผูคนจํานวนมาก  จากการท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 ท่ีมุงเนนการหาตัวผูกระทํา
ความผิดท่ีเกีย่วของกับการใชคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใหบริการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไดสรางระบบตรวจสอบ 4 ระบบ ไดแก ระบบยืนยนัตัวบุคคล 
ระบบทะเบียนเคร่ือง ระบบบันทึกขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ระบบประสาน
เวลาผาน NTP เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกลาวได 

            (1) ระบบยืนยันตัวบุคคล (Internet Access Control)   เปน

ระบบที่ใชเพื่อการยืนยันตัวบุคคลบนเครือขายนนทรีกอนการออกไป

ใชงานเครือขายภายนอก  เพื่อเปนขอมูลในการระบุตัวผูใชในกรณีเกิด

เร่ืองรองเรียน  ระบบจะใหสมาชิกเครือขายนนทรีทําการล็อกอินเพื่อ

แสดงตนกอนใชงานอินเทอรเน็ต โดยไดเร่ิมใชงานเม่ือวันท่ี 23 

สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระบบเปดโอกาสใหผูใชสามารถล็อกอินโดยระบุ

ไอพีได ดวย  และยังแสดงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใชงาน อาทิเชน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   ขอตกลงการใชเครือขายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขอปฏิบัติการข้ึนทะเบียน

คอมพิวเตอรและยืนยันตัวบุคคลเพ่ือใชเครือขาย  สถานะเครือขาย Uninet, Thaisarn เปนตน ไวสําหรับผูใชดวย 

ระบบประกอบดวยอุปกรณดังนี้ 

• เซิรฟเวอรตรวจสอบตัวบุคคล เปนเคร่ืองหลักที่
ควบคุมการทํางานของท้ังระบบและเก็บขอมูลการ
ยืนยนัตัวบุคคลไว 

• ไฟรวอลลฟารม ทําหนาท่ีปองกันการใชงานของผูใชท่ียังไมไดยืนยันตัวบุคคล โดยการ
ตรวจสอบ IP address ท่ีรองขอใชงานเครือขายภายนอกวาไดดําเนินการยืนยันตัวบุคคลแลว
หรือไม 
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• LDAP  เก็บรหัสบัญชีและรหัสผานของสมาชิกเครือขายนนทรี ณ ปจจุบันท้ังหมด 

• ล็อกอินเซิรฟเวอรฟารม ใหบริการหนาเวบ็สําหรับการยนืยันตัวบุคคล 
(2) ระบบทะเบียนเคร่ือง ใชสําหรับการลงทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร

ทุกเคร่ืองท่ีใชงานเครือขายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังการใชงาน

เครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย   ระบบประกอบดวย 

• เซิรฟเวอรเก็บขอมูลทะเบียนเคร่ือง เก็บขอมูลของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแตละเคร่ืองท่ีใชงานภายในมหาวิทยาลัย เชน MAC address 

• เซิรฟเวอรบังคับลงทะเบียนสําหรับเครือขายไรสาย ทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูลการใชงาน
เครือขายไรสาย หากมีการใชงานท่ียังไมไดลงทะเบียนเคร่ือง ระบบจะปดการใชงานเครือขาย
ไรสายของคอมพิวเตอรนัน้ 

             (3) ระบบบันทึกขอมูลจราจรคอมพิวเตอร  ใชเพื่อการเก็บขอมูลการใชงานเครือขาย โดยจะเก็บขอมูล

ท้ังการเรียกใชงานเครือขายภายนอกจากผูใชภายใน และการเรียกจากภายนอกเขามาใชงานเครือขายภายใน ซ่ึง

เปนการเก็บขอมูลตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ระบบประกอบดวย 

• ลอกเซิรฟเวอร  บันทึกขอมูลจราจร การใชงานของผูใชงาน

ภายในมหาวิทยาลัย  

• ศูนยกลางรับขอมูลจากเคร่ืองเซิรฟเวอร  บันทึกขอมูลการเขาใชงานเซิรฟเวอรภายใน

มหาวิทยาลัย 

• ถังเก็บขอมูล  จัดเก็บขอมูลท่ีบันทึกไวท้ังหมด 

            (4) ระบบประสานเวลา NTP   ใหบริการระบบประสานเวลาเซิรฟเวอรท่ี

ใชงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีเวลาตรงกับเวลามาตรฐานสากล 

1.2  การขยายจุดใหบริการเครือขายไรสาย   ไดติดต้ังอุปกรณเช่ือมตอเครือขายไรสายกระจายท่ัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานเครือขายไรสาย อํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน
และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน โดยปจจุบันมีจํานวนจุดใหบริการทั้งส้ิน 882 จุด 
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1.3  ระบบ VoIP Phone  ไดทดลองใชโทรศัพทระบบ VoIP Phone ชนิดหมายเลขแปดหลัก เพื่อใหสามารถเพ่ิม
เลขหมายใหเพียงพอตอความตองการใชงาน และเปนเลขหมายท่ีสามารถเคล่ือนยายไปกับเคร่ืองรับโทรศัพทได 
โดยไดทดลองใชกับหมายเลขภายในของสํานักบริการคอมพิวเตอร 30 หมายเลข วิทยาเขตกําแพงแสน 1 
หมายเลข และสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัย 11 แหง จํานวน 98 หมายเลข 

1.4  การขยายพื้นท่ีจัดเก็บอีเมลสําหรับผูใชเครือขายนนทรี  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชเครือขายนนทรีจึง
ไดเพิ่มพืน้ท่ีจดัเก็บอีเมลของผูใช เปนดังนี ้

• นิสิต ขยายพื้นท่ีจัดเก็บเมลเปน 1 กิกะไบต (GB) 

• บุคลากร ขยายพื้นท่ีจัดเก็บเมลเปน 1.5 กิกะไบต (GB)  

• ผูดูแลอีเมลของหนวยงาน ขยายพืน้ท่ีจัดเกบ็เมลเปน 2 
กิกะไบต (GB) 

1.5  ระบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี   พัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแกผูขอรหัสบัญชีผูใชเครือขายนนทรีนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
สามารถลงทะเบียนขอรหัสบัญชีเครือขายนนทรีไดดวยตนเองผานทางเครือขาย  
ระบบจะทําตรวจสอบสถานะของนิสิตตามขอมูลประวติัท่ีกรอกผานระบบกอน
ออกรหัสบัญชีและรหัสผานให ซ่ึงนิสิตนําไปใชงานไดทันที  และไดพฒันาใหมี
การใชงานไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีบริการในกรณีท่ีผูใชลืม
รหัสผานสามารถดําเนินการเปล่ียนรหัสผานไดดวยตนเองไดดวย 

 

 

1.6 การปรับปรุงคลัสเตอรดาตาเบส   ไดพัฒนาประสิทธิภาพปรับปรุงเซิรฟเวอรท่ีใหบริการเพื่อรองรับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่ีมีปริมาณการใชงานมากข้ึน อาทิเชน ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบบุคลากร ระบบ
บัญชีสามมิติ เปนตน โดยจัดหาดาตาเบสโอราเคิลชนิดคลัสเตอรดาตาเบสโอราเคิลมาใหบริการ  คลัสเตอรประ
กอบดวย 2 โหนดซ่ึงติดต้ังท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอร จํานวน 1 โหนด และท่ีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 โหนด 
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2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.1  รางวัลเว็บไซตยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1 ในหมวดมหาวิทยาลัย  เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีพั?นาโดยสํานักบริการคอมพิวเตอรไดรับรางวัล

เว็บไซตท่ีมีสถิติการเยี่ยมชมเฉล่ียตลอดท้ังปสูงท่ีสุด 50 อันดับแรก และเปนเว็บไซต

ยอดเยี่ยมในหมวดมหาวิทยาลัยตอเนื่องเปนปท่ี 3 ซ่ึงจัดอับดับโดยทรูฮิตดอทเน็ต ท่ี

เปนหนวยงานภายใตสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ท่ีมีหนาท่ีเปนผูใหบริการตรวจสอบ 

วิเคราะหสถิติและจัดอันดับการเยี่ยมชมเว็บไซตในประเทศไทย  

2.2  นามานุกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   พัฒนาข้ึนเพือ่อํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลของบุคลากร
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมท้ังการสืบคนขอมูลของวิทยาเขตและสถาบันสมทบ  โดย
แหลงขอมูลท่ีใชสืบคนเปนฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผูใชท่ัวไปสามารถเรียกใชงานนา
มานุกรมไดท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www.ku.ac.th)  

2.3  การปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   สํานักบริการ
คอมพิวเตอรดาํเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรูปของคณะทํางานท่ี
ประกอบดวยผูแทนจาก 49 หนวยงาน และมีรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนประธาน และผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอรเปนรอง
ประธาน โดยไดจัดทําตนแบบของเว็บไซตภาษาอังกฤษสําหรับหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีมีรูปแบบและรายละเอียดท่ีเหมาะสม 
โดยประกอบดวย 2 ตนแบบ ไดแกตนแบบสําหรับ (1) คณะ และ (2) สํานัก 
สถาบัน และหนวยงานอ่ืน และจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนตัวอยางจาก 3 
หนวยงาน ไดแก สํานักบริการคอมพิวเตอร  คณะเศรษฐศาสตร และสถาบัน
คนควาและพฒันาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจัดอบรมใหความรูแก
ผูแทนหนวยงานในการใชเคร่ืองมือในการนําตนแบบไปพัฒนาเว็บไซตของแตละหนวยงานจํานวนรวม 122 คน  
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2.4  ระบบรายงานขอมูลอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      พัฒนาข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหคณาจารย
ทุกคนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับภาระงานของอาจารยไดโดยสะดวก ระบบ
ประกอบดวย 

• ระบบรายงานเกรด  สําหรับอาจารยใชสงเกรด
ตามรายวิชาท่ีสอนไปยังสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลไดสะดวกผานทางเครือขาย 

• ระบบฐานขอมูลงานวิจยัและงานสรางสรรค  

• ระบบโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2.5  การพัฒนาดาน KM  ไดพัฒนา OCS Wiki ท่ีเปนเคร่ืองมือชวยในการ
บริหารจัดการความรู โดยเปนเว็บไซตเฉพาะของสํานักบริการคอมพิวเตอร ท่ี
เร่ิมใชมาต้ังแตป 2551 เพื่อการจัดการความรูในรูปแบบของการทํางานรวมกัน 
บุคลากรของสํานักบริการคอมพิวเตอรสามารถใชเพื่อการเขียนบทความ หรือ
ลิงคไปยังไฟลท่ีนาสนใจ อันเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองท่ีเปนประโยชน
รวมกัน  ปจจุบัน OCS Wiki มีการแบงบทความออกเปน 4 หมวด ไดแก 

       1.  ระบบสารสนเทศ  
       2.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร KITS  
       3.  งานบริการแกไขปญหาเครือขายและคอมพิวเตอร  
       4. งานสนับสนุน  

 

 

2.6  ระบบการมาปฏิบัติราชการ   เปนระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
แบบอิเลคทรอนิกสท่ีสามารถเก็บขอมูลการมาปฏิบัติราชการ ขอมูลการ
ลา และขอมูลเวลาเขา-ออกประตูในแบบอิเลคทรอนิกสและเช่ือมตอกับ
เคร่ืองอานลายน้ิวมือท่ีบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
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รวมกับการใชบัตรผานประตูเขา – ออกแบบบัตรแมเหล็ก โดยเร่ิมใชงาน
มาต้ังแตวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 
 
2.7  การใหบริการซอฟทแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง   ไดจัดซ้ือซอฟทแวร
สําหรับการใชงานภายในมหาวิทยาลัย (Campus License) เพื่อเปนบริการ
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใชซอฟทแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอง  โดยเปดใหสามารถดาวนโหลดไดเฉพาะผูใชท่ีเปนสมาชิกเครือขายนนทรีเทานั้น  ซอฟตแวรท่ีมี
ใหบริการไดแก 

• Windows XP Professional Service Pack 2 

• Microsoft Office XP  

• Microsoft Office 2003 

• Microsoft Office 2007 

• Microsoft Office 2007 
 

3. การพัฒนางานบริการ 
3.1 งานศูนยบริการเทคนิค  ใหบริการศูนยใหคําปรึกษาและแกปญหาทาง
เทคนิค (Helpdesk) และงานบัญชีเครือขายนนทรี เปดใหบริการ ณ บริเวณช้ัน 
2 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ต้ังแตวนัจันทร-ศุกร เวลา 08.30-20.00 น. 
และวนัเสาร เวลา 09.00-16.00 น. โดยไมพักกลางวนั 

 3.2 งานบริการถายทอดผานเครือขาย (NontriLive)    ใหบริการถายทอด
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และออกอากาศสด
ตามกําหนดเวลาของกิจกรรมนั้นๆ  และสามารถรับชมยอนหลังผานทาง
เครือขายนนทรีไดดวย  ในป 2551 ไดใหบริการถายทอดสดแกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยท้ังส้ิน 37 คร้ังมีผูเขาชม 10,605 คน 

3.3 งานบริการใชหองอบรม    ไดใหบริการหองเพ่ือใชในการอบรม/

สัมมนาสําหรับผูใชท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ผูใชสามารถขอใชบริการไดสะดวกผานทางเครือขาย ในป 2551 ไดใหบริการแก 96 หนวยงาน 

3.4   โครงการปรับปรุงศูนยกิจกรรมนิสิต  ดําเนินงานปรับปรุงศูนยกจิกรรม
นิสิตเพื่อใชเปนหองการเรียนการสอน และหองประชุม หองอบรม ตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยจะดาํเนินเปดใชหองอยางเปนทางการ
ในปการศึกษา 2552 

3.5   แผนงานโครงการประจําปการศึกษา 2551  สํานักบริการคอมพิวเตอรจัด

ใหมีการประชุมนําเสนอแผนงานโครงการประจําปการศึกษา 2551 

เพื่อใหบุคลากรไดนําเสนอแผนการดําเนนิงานประจําป  และรับฟงขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะเพ่ือการพฒันาจากผูบริหารและบุคลากรของสํานักบริการ

คอมพิวเตอร โดยมีโครงการท่ีนําเสนอท้ังส้ิน 39 โครงการ 

 

4. การบริการวิชาการแกหนวยงานและบุคคลภายนอก 

4.1 โครงการอบรม "ยุวเกษตรเรียนรู พัฒนาเกษตรไทย กาวไกล

เทคโนโลยี"   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร จัด

โครงการอบรม "ยุวเกษตรเรียนรู พัฒนาเกษตรไทย กาวไกลเทคโนโลยี"

โดยใหความรูดานคอมพิวเตอรแกเยาวชนท่ีสนใจทางดานการเกษตร ท่ี

กําลังศึกษาอยูในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตน (ม.1-ม.3 ปการศึกษา 2551)    

เพื่อใหเยาวชนไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง และชุมชนเกษตร จํานวนท้ังส้ิน 

372 คน  

4.2  การประชมุสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป 2552   สํานักบริการคอมพิวเตอรในฐานะ
คณะอนกุรรมการฝายสารสนเทศดําเนินการถายทอดสดการจัดงานประชุมสัมมนาอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 เม่ือวันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ไปยงัวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวัด
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สกลนคร ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และในฐานะคณะอนุกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน
ไดทําการสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดงานและจัดทําสรุปเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4.3  ตลาดนดัหลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังท่ี 13 "เลือกแนวทาง วางอนาคต"  
สํานักบริการคอมพิวเตอรสนบัสนุนการจัดงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 13 "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดัข้ึนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ในวนัท่ี 8-9 มกราคม 2552 
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน 
โดยไดเปดใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต และรวมจัดกิจกรรม Open House 
โดยนํานกัเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสนใจเขาเยี่ยมชมดูงานการบริการคอมพิวเตอรและมัลติมีเดียท่ี
อาคารเกษตรศาสตรไอทีสแควร 

4.4  สัมมนาทางวิชาการ ICTED 2008   เปนงานสัมมนาวิชาการท่ีจดั
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร 
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใน
เร่ือง “ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 2008 ” ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2551  ซ่ึงมี
การบรรยายและการเสวนาโดยวทิยากรผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 222 คน 

4,5  สัมมนาวิชาการ NETDAY 2008  เปนงานสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการท่ีจดัรวมกนัระหวางสํานักบริการคอมพิวเตอร ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร และบริษัท เดอะคอมมู
นิเคช่ันโซลูช่ัน จํากัด ในระหวางวันท่ี  11-12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อ
เผยแพรเทคโนโลยีเครือขายและนําเสนอผลของเทคโนโลยีตอสังคม และ
การจัดนิทรรศการดานเครือขายของบริษัทคอมพิวเตอรช้ันนํา  มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน  351  คน 

4.6 การประกวดนวัตกรรมกริด  เปนงานการประกวดนวัตกรรมกริด 
(National Super Computer Contest 2009) ท่ีจัดข้ึนรวมกนัระหวางสํานกั
บริการคอมพิวเตอรและศูนยไทยกริดแหงชาติ ในระหวางวันท่ี 6 มิถุนายน 
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ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2551 เพื่ออบรมและแขงขันการเขียนโปรแกรมแบบขนานและใหประมวลผลผานซุปเปอร
คอมพิวเตอรกริด  มีผูเขารวมอบรมท้ังส้ิน 374 คน และมีนักเรียนสมัครเขาแขงขันจํานวน 73 ทีม จาก 40 
โรงเรียน รวม 217 คน 

4.7  คายเยาวชนสมองแกว   เปนงานท่ีจัดข้ึนรวมกันระหวางสํานักบริการ
คอมพิวเตอร   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยเปนคายเยาวชนสมองแกว
รุนท่ี 22 ภาคฤดูรอน ในวันท่ี  21-27   เมษายน 2552 เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
ไดใชเวลาในชวงปดภาคฤดูรอนใหเปนประโยชนดวยการเขารวมกิจกรรม
ท่ีกอใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล และเปนการฝกใหเยาวชนไดเรียนรูการ
อยูรวมกับผูอ่ืน และการทํางานเปนทีม ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินชีวิตของเยาวชนในอนาคต โดยมี
เยาวชนเขารวมโครงการ รวม 200 คน  

4.8 การอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดข้ึนเพื่อใหความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแก นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
หลักสูตร “แนะนําระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตใหม” ระหวางวนัท่ี 26 
พฤษภาคม– 6 มิถุนายน 2552   มีนิสิตเขารับการอบรมจํานวน 420 คน 

 

5. การวิจัย 
 สํานักบริการคอมพิวเตอรสนบัสนุนนโยบายการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจยัของมหาวิทยาลัย โดยมี
โครงการวิจัยสถาบัน ดังนี้ 

• การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการโดยการถายโอนความรู 

• การควบคุมการเบิกจายเงิน 

• ผลสัมฤทธ์ิทางการใชส่ือมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ
ท่ีอาคารเกษตรศาสตรไอทีสแควร 

• ปจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการอาคารเกษตรศาสตรไอทีสแควร 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการพฒันาระบบโดยการพัฒนาอยางมีกระบวนการ 
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• ระบบสนับสนุนการเสนอหลักสูตร/รายวิชาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

• เว็บตอบรับการอานเอกสาร 

• การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษแบบบูรณาการสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

• แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการลงเวลาราชการดวยระบบลายนิ้วมือ 

• ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• ความคิดเหน็ของบุคลากรท่ีมีตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

• การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจดัประชุม 

• ระบบการจองใชยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส 

• กระบวนการปฏิบัติงานของเงินรายไดดานการเงินและบัญชีของสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต 

    สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงาน "สืบสานประเพณี
สงกรานต สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูอาวุโส" ข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดี
ท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมี รศ.ยืน ภูวรวรรณ รองอธิการบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธาน
เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอันดีของไทย โดยคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอรไดสรงน้ํา
พระและรดน้ําขอพรจากผูอาวุโส และรับประทานอาหารรวมกันเพื่อเพิม่ความสามัคคีในหนวยงาน 

 

 

6.2 กิจกรรมงานวันลอยกระทง 

        สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวนั
ลอยกระทง เม่ือวันพุธท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการสงเสริม
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ประเพณไีทย โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนประธาน และประธาน 
คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอรไดรวมกันลอยกระทงตามประเพณ ีและรับประทาน
อาหารรวมกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีในหนวยงาน 

 

6.3 กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551  

  ในวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สํานักบริการ
คอมพิวเตอรไดรวมกจิกรรมตามโครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550  เพื่อ
สงเสริมการทํางานเปนทีมและความสามัคคีในหนวยงานดวยการ
จัดแบงพืน้ท่ีใหบุคลากรรับผิดชอบออกแบบและปรับปรุงเปน
กลุม ซ่ึงอธิการบดีและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดนํา
อาหารมามอบเปนกําลังใจและเยีย่มชมการทํากิจกรรมดวย 
 
6.4 กิจกรรมสัมมาทิฐิ 
             วันแหงการสรางสัมมาทิฐิจัดข้ึนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความรูรักสามัคคี สรางความมี
สวนรวมในการบริหารจัดการองคกร และใหบุคลากรไดรับทราบความกาวหนาและแนวทางการบริหารงาน 
รวมถึงสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกัน เปนการสรางสัมมาทิฐิใหเกิดข้ึนแกสังคม โดยจดัใหบุคคลากรไดทํา
กิจกรรมรวมกนัเปนประจําดงันี้ 
 
 
 

เดือน กิจกรรม 

กรกฎาคม 2550 สุขสันตวันละนิด จิตแจมใส พัฒนาจิตใจกบัหัวเราะคลายเครียด 

ตุลาคม 2551 การนําธรรมมะมาใชในการปฏิบัติงาน
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ธันวาคม 2551 วันพอแหงชาติ

มีนาคม 2552 การทบทวนวสัิยทัศน พันธกิจ และแผนยทุธศาสตรสํานักบริการคอมพิวเตอร

เมษายน 2552 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต 

 

 

 

 

 

 

                            

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2550                                          กิจกรรมเดือนตุลาคม 2551 
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7. สถิติการใหบริการ 

7.1 บริการเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีศูนยปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร Kasetsart  IT Square  (KITS) 
 

เดือน / ป 
ป 2551 ป 2552 

มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค

จํานวนคน 6,517 4,989 5,951 5,682 5,210 5,525 4,142 4,655 4,124 5,009 1,680 *

จํานวน 

ชม.-จอภาพ 

42,017 28,483 40,881 40,977 26,072 36,668 25,248 32,039 24,427 36,392 5,875 *

*  ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร  Kasetsart IT Square (KITS)  ปดปรับปรุงต้ังแต 10 เม.ย. 52 – 2 มิถุนายน 2552 
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7.2 สถิติการบริการถายทอดสดผานเครือขาย 

เดือน / ป 
ป 2551 ป 2552 

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค

จํานวนคร้ังในการถายทอดสด 3 4 2 1 3 1 3 4 8 7 0 2 37

จํานวนชั่วโมงท่ีถายทอด 8.5  22 7.5 3 12.5 3 11 13 38 21.5 0 6 143

จํานวนผูเขาชม 1206 7420 372 164 1178 12 253 507 710 208 0 428 12,458

7.3 บริการยืม-คืนเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคและเดสโนต  

เดือน / ป 
ป 2551 ป 2552

รวม 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

จํานวนเคร่ือง 54 25 16 6 90 30 6 18 20 25 138 138 566

 

7.4  บริการหองการเรียนการสอนทางไกล 

รายการ 
จํานวน ป 2551 (ชั่วโมง) ป 2552 (ชั่วโมง) รวม

วิชา มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ภาคตนปการศึกษา 2551    7 82 83 84 - - - - - - - - - 249

ภาคปลายปการศึกษา 

2551   

7 - - - - - 104 104 104 80 16 - - 408

รวม  82 83 84 - - 104 104 104 80 16 - - 657
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7.5 บริการงานมัลติมีเดีย 

รายการ 
ป 2551 ป 2552 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. รวม

1.  พิมพโปสเตอร (ครั้ง) 1 1 3 1 4 1 0 1 7 4 2 0 25

2.  พิมพเอกสารสี (ครั้ง) 5 5 9 6 3 5 3 0 0 1 1 0 38

3.  ถายภาพ (ครั้ง) 169 51 70 48 53 153 75 8 86 57 35 46 851

4.  แปลงขอมูล (เรือ่ง) 2 2 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 13

5.  สําเนาซีดี (เรื่อง) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6.  สแกนภาพ (ครัง้) 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 4 7

รวม 178 60 87 58 63 160 79 9 93 64 38 50 939

 

7.6 สถิติการใหบริการหองอบรม 

รายการหองอบรม 

ป 2551 ป 2552 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. รวม

หอง 101 (จุ 60 คน)      

- จํานวนหนวยงาน 2 3 2 2 3 3 4 4 4 6 1 6 40

- จํานวนชั่วโมง 102 63 75 48 98 30 33 45 42 72 216 84 908

- จํานวนคน 1000 720 421 240 700 350 410 486 186 329 530 825 6,197
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หอง M22 (จุ 25 คน)      

- จํานวนหนวยงาน 5 1 4 2 2 2 4 5 1 6 1 1 34

- จํานวนชั่วโมง 69 6 66 54 18 24 12 21 9 45 18 30 372

- จํานวนคน 315 25 211 210 130 90 95 160 20 150 75 150 1,631

หอง M23 (จุ 16 คน)      

- จํานวนหนวยงาน 7 1 2 3 - - 2 3 2 1 - 1 22

- จํานวนชั่วโมง 30 15 54 78 - - 9 60 30 6 - 56 338

- จํานวนคน 120 22 82 242 - - 18 164 32 15 - 112 807

 

8. การพัฒนาบุคลากร 
8.1 การจัดการความรูในองคการ 
           ในป 2551 สํานักบริการคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินงานการ
จัดการความรูของสํานักบริการคอมพิวเตอร ดวยการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรูของสํานักบริการคอมพิวเตอร และการจัด
กิจกรรมเพ่ือใหความรูความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานและการใชเคร่ืองมือการจัดการความรูภายในองคกร เชน 
Blog ปฏิทินกจิกรรมของสํานัก โดยมีการจัดกิจกรรมและการ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน 
 

เดือน กิจกรรม 
มีนาคม 2552 อบรมการใชโปรแกรม Vista และโปรแกรม Microsoft Office 2007
เมษายน 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใชโปรแกรม Joomla"
พฤษภาคม 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงคอมพิวเตอรสวนบุคคล" 
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8.2 การสัมมนาบุคลากรสํานกับริการคอมพิวเตอร ประจําป 2550 
         สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดสัมมนาบุคลากร ประจําป 2550 ข้ึนในระหวางวันท่ี 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ณ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ ผูอํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร เปนประธาน  โดยการสัมมนาฯ คร้ังนี้มุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีในระหวางบุคลากร
เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน ดวยการจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธ อาทิเชน การศึกษาพันธุไมและสัตวปา 
การปนจักรยานเสือภูเขา การลองแกง การนั่งเรือชมทิวทัศน รวมท้ังการไหวพระสวดมนต ในโครงการสวด
มนตเฉลิมพระเกยีรติฯ นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ และพระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองค ณ สํานักเกาะศักดิ์สิทธ์ิพระโพธิสัตว อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

8.3 การสัมมนาบุคลากรสํานกับริการคอมพิวเตอร ประจําป 2551  

        สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดสัมมนาบุคลากรสํานัก
บริการคอมพิวเตอร ประจําป 2551 คร้ังท่ี 1 ข้ึนในวันศุกรท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยมี รศ.ดร.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ รองผูอํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร
ฝายบริหารและวิชาการ เปนประธาน การสัมมนาฯ มุงเนนความรู
การทบทวนความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพของ
สํานักบริการคอมพิวเตอร ดวยการบรรยายและการประชุมระดม
สมองเพ่ือจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพระดับฝาย พรอมท้ัง
การนําเสนอโครงการป 2552 และแผนงานการประกันคุณภาพ
ระดับฝาย และกิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ ตะนาวศรีรีสอรท จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ ในระหวางวันท่ี 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
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8.4  การศึกษาดูงานตางประเทศ 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานกับริการคอมพิวเตอร จํานวน 9 คนได
เขารวมประชุมและศึกษาดูงาน Singapore Expo ซ่ึงประกอบดวย 
Communic Asia 2008, Enterprise IT 2008 และ Interactive DME  ณ 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ในระหวางวนัท่ี 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ซ่ึงเปนการประชุมและจัดแสดงนิทรรศการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีใหญท่ีสุดในทวีปเอเชีย ท่ีผูนาํธุรกิจ บริษัท และผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมตัวกันแสดงนวัตกรรมลาสุดในการสรางเครือขายทางธุรกิจ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหารือเร่ือง
แนวโนมการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต  

8.5 การประชมุวิชาการ อบรม สัมมนา ตางประเทศ 
 

ท่ี เรื่อง บุคลากร 

1. การประชุมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร รศ.ดร.อนันต  ผลเพิ่ม 
นายประสพสุข ผลดี 
นางชิดชนก สายชุมอินทร 
น.ส.จิตธนา  โตนดดง 
นางอโนมา  สุวรรณาภิชาติ 
นางกรองแกว อามาตยเสนา 
นายมนู สอนนอย 
นายเกษม  วงคแสน 
นายคันธชล  บุญเอีย่ม 
นายอนุชา  พิรมยวงศ 

2. การศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษอองกงแหง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 

3. ประชุมวิชาการ APAN 26 Sustainable Networking 
ประเทศนิวซีแลนด 

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 

4. การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 

5. การดูงานในหลักสูตร Symantec Security Information รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 
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Manager (SSIM) ณ ประเทศสิงคโปร น.ส.สมใจ บรรเทากุล 
น.ส.สุทธินี มหามิตร 

6. การประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ ณ สาธารณรัฐเช็ก          รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 
         นายสุรชัย จิตพินิจยล 

8.6 การประชมุวิชาการ อบรม สัมมนา ในประเทศ 

ท่ี เรื่อง บุคลากร 

1. การอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร Mambo Basic Workshop & Mambo Component Workshop 
อาคารศูนยมัลติมีเดยี สํานักบริการคอมพิวเตอร 

น.ส.อําไพ  แจงบุญ 

2. การสัมมนา เร่ือง กลยุทธการเปนผูนํา รุนที่ 1 อาคารสารนิเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายพิชญ  วิมุกตะลพ 
นางชิดชนก สายชุมอินทร 

3. การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนและวิชาการ(นบก.) รุนที่ 12 โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

น.ส.นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน 

4. การฝกอบรม หลักสูตร การจัดการความรูสําหรับขาราชการยุคใหมรุนที่ 2 ศูนยสงเสริมและ
ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ กรุงเทพฯ 

นางฉลาดพันธุ โรจนพันธ 

5. การอบรมจัดการความรู (KM) เร่ือง "Web Portal" ศูนยมัลติมีเดีย 
สํานักบริการคอมพิวเตอร 

เจาหนาท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอร 

6. การสัมมนา เร่ือง กลยุทธการเปนผูนํา รุนที่ 2 อาคารสารนิเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

น.ส.สมใจ  บรรเทากุล 
นายบัณฑิต  นีกุลวฒัน 

7. การสัมมนาการเตรียมความพรอมในการปองกันและรับมือ 
สาธารณภัย(แผนดินไหว) โรงแรมการเดนส กรุงเทพฯ 

น.ส.วาสนา รุงเรือง 
นางฐิดารัตน สุเภากิจ 
นายดิเรก จันทรศรี 
นายพงศกร แสงวงศกร 

8. การบรรยาย เร่ือง "เทคนิคการปรับปรุงและแกไขปญหาวิธีการทํางาน" อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางชิดชนก สายชุมอินทร 
นายประสพสุข ผลดี 

9. กิจกรรม KM สัญจรณ สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางเจน สราทไทย 
น.ส.อําไพ แจงบุญ 

10. การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดําเนินกิจกรรมบนระบบ 
เครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 19 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีฝายเครือขาย
สํานักบริการคอมพิวเตอร 

11. การอบรมเร่ือง "การใชไอซีทีเพื่อการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย" 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี 

นางศศิธร พูนเพิ่มศิริ 

12. การอบรบระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

น.ส.มณทิพย ธีรมหานนท 
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13. โครงการอบรม กบข. สมาชิกสัมพันธสัญจร อาคารสารนิเทศ 50 ป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางสุรินทร บัวทอง 
นางมลฤดี ตระกูลผุดผอง 

14. การฝกอบรมพัฒนาเว็บไชตสําหรับผูพิการสายตา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นางอโนมา  สุวรรณาภิชาติ 
นางกรองแกว อามาตยเสนา 

15. การสัมมนา เร่ือง กลยุทธการสรางและบริหารทีมงาน 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

น.ส.จิตธนา โตนดดง 
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ 

16. การประชุมสัมมนาทิศทางและแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 

นางศศิธร พูนเพิ่มศิริ 

17. การสัมมนา เร่ือง IT Security Solution and Integration กรุงเทพฯ น.ส.รัชดาภรณ เปยมทองคํา 

18. การฝกอบรมระบบทะเบียนทรัพยสิน ผานระบบเครือขายในระบบบัญชี 3 มิติ อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางฐิดารัตน สุเภากิจ 

20. การสัมมนาเร่ืองการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย ณ อาคารสารนิเทศ  
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายปรีชา ต.ตระกูล 
น.ส.สมใจ บรรเทากุล 
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ 
น.ส.มัณทนา ใจมั่น 

21. การปรับเปลี่ยนระบบการแยกตําแหนงจากระบบ "ซี" สูระบบ "แทง" ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เจาหนาท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอร 

22. การสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง ALL IN 1 INTEGRATED 
SOLUTION  FOR DATA CENTER กรุงเทพฯ 

นายเกษม วงคแสน 

   

23. การบรรยายเร่ืองการดูแลรักษาความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายคันธชล บุญเอีย่ม 

24.    การสัมมนา เร่ือง Siemens Operator Conference 2008 ณ  
โรงแรมอมารี วอเตอรเกจ กรุงเทพฯ 

น.ส.จิตติมา กฤษดานนท 

25. การสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลประจําป 2551 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                                      

นางชิดชนก สายชุมอินทรนางสุรินทร 
บัวทอง 

26. การสัมมนาผูบริหาร เร่ืองการบังคับบัญชาโดยมุงผลสัมฤทธิ์ 
ขององคกรรุนที่ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

น.ส.เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 
นายประสพสุข ผลดี 

27. การอบรมหลักสูตร นนทรีสีทองกาวทันไอที อาคารศูนยมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร
  

น.ส.สุมาลี กูลเหมือน 
นางสนิท สุภะคะ 
น.ส.เสาวลักษณ แหยมเจริญ 

28. การอบรมหลักสูตร Multimedia on Web with flash         
ActionScript 2.0  อาคารศูนยมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร                        

เจาหนาท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอร 

29. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาเครือขาย 
นักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS ) 

น.ส.เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 
นางศศิธร พูนเพิ่มศิริ 

30. การสัมมนา เร่ือง การเตรียมความพรอมเม่ือมหาวิทยาลัย       เกษตรศาสตรเปน เจาหนาท่ีสํานักฯ 
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มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

31. การอบรม Symantec Swxurity Information Manger 
โรงแรม  Pathumwan Princess กรุงเทพฯ 

น.ส.สุทธินี มหามิตร 
นายชนะชัย พาขุนทด 

32. การสัมมนา เร่ือง กรอบการบริหารความเส่ียงเชิง                                      
บูรณาการ ERM-Intergrated Framework อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายประสพสุข ผลดี 
นางชิดชนก สายชุมอินทร 

33. การศึกษาดูงานสถาบันและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม นายพิชญ วิมุกตะลพ 
นายวิโรจน ต้ังนิติพงศ 
นายพรชัยยศ ชาญศิลป 

34. การฝกอบรมการจัดทํางบประมาณเงินรายไดผานระบบ 
e-Revenue สํานักบริการคอมพิวเตอร 

นางชิดชนก สายชุมอินทร 
น.ส.จิตธนา โตนดดง 
น.ส.มัณทนา ใจมั่น 

35. การสัมมนาผูบริหาร มก. เร่ือง การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางสุภาพร สอนวงษ 
น.ส.มัณทนา ใจมั่น 

36. การอบรม การบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูปดวย Mambo 
อาคารศูนยบริการมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร 

น.ส.สุภณัฏฐ วิจิตรธรรมกุล 

37. การอบรม Multi-Layer LAN Campus Architecture and 
Design Principle  ณ บริษัท ซิสโกฯ อาคารดิออฟฟต เซน็ทรัลเวิลดิ์ 

น.ส.สมใจ บรรเทากุล 

38. การสัมมนา เร่ือง "การปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือเพิ่มคุณภาพ" นางสุภาพร สอนวงษ 
นางพวงทิพย สัจจะเวทะ 

39. การอบรมเร่ือง Dell Client Workshop Q1 EY 10  
อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

นายคันธชล บุญเอีย่ม 

40. การอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS3 น.ส.กนกมน พัฒนศิริพงศ 
นางกรองแกว อามาตยเสนา 
นายพงศกร แสงวงศกร 
นายอํานวย เงินพูนทรัพย 

41. การอบรม Design and Deployment of 802.11 Wireless LANs in the Enterprise บริษัท ซิสโก
ฯ อาคารดิออฟฟต เซ็นทรัลเวิลด์ิ  

น.ส.สมใจ บรรเทากุล 

42. การสัมมนา เร่ือง สายสัญญาณส่ือสาร ทางดวนสําหรับ  
วันนี้และอนาคต  โรงแรมสักภูเดือน จังหวัดนครราชสีมา              

นายเกษม วงคแสน 
วาท่ีร.ต.บัณฑิต นีกุลวัฒน 

43. การฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รุนที่ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นางมลฤดี ตระกูลผุดผองน.ส.มัณทนา 
ใจมั่น 
 

44. การสัมมนา เร่ืองฐานขอมูลบูรพาจารยแหง มก. 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายชัยยุทธ ปวณีเมธา 

45. การสัมมนาหลักสูตรผูบริหารหนวยงาน เร่ือง 
การใชระบบสหกรณสรางบํานาญสมาชิกของ สอ.มก. 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

น.ส.มณทิพย ธีรมหานนท 
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46. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนกําลัง
เสริมเชิงยุทธศาสตรเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน" รุนที่ 4 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

นางชิดชนก สายชุมอินทรน.ส.มัณทนา 
ใจมั่น 

47. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคงคอมพวิเตอรสวนบุคคล 
        

เจาหนาท่ีสํานักฯ 

48. การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุนที่ 22-25  นายศุภกิตต คงนุน 
นายธนากฤต ชวยเนียม 
น.ส.กนกมน พัฒนศิริพงศ 
นายชนะชัย พาขุนทด 

8.6 การสนับสนุนการศึกษาตอ 

สํานักบริการคอมพิวเตอรสนบัสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองโดยการใหทุนการศึกษาตอเปนประจํา
ทุกป ในป 2551 มีบุคลากรไดรับทุนเพื่อการศึกษาตอในระดับปริญญาโท จํานวน 5 ราย ดังนี้ 

 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร วงเงินอนุมัติ (บาท) 
นางอรุณ นฤทุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
118,400 

นางสาวกัลยกร ทัดนําธง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

200,000 

นายวิโรจน ต้ังนิติพงศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

200,000 

นายมหาราช ทศศะ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 

144,600 

นางสาวทิพยรัตน แซหลี สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 181,600 
รวม 844,600 
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9. กิจกรรมท่ัวไป 
9.1 วันตอนรับปใหม  
            สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงานสงทายปเกาตอนรับปฉลู 
ข้ึนเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2551 โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนประธาน และไดจัดกิจกรรม
เพื่อสรางความสามัคคีและสรางเสริมกําลังใจใหแกบุคลากรตางๆ อาทิ
เชน กฬีาพาสนุก การแตงกายแฟนซี การแสดงแสงสีเสียงของแตละ
กลุมสี การจับสลากของขวัญพิเศษ การประกาศผลและแจกรางวัล 5ส 
การประกวดและประกาศผลการแขงขันแตงชุดแฟนซี  
  

9.2  วันคลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอรครบรอบปท่ี 24 
 
         สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมเน่ืองในวนั
คลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอร ครบรอบปท่ี 24 
ในวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2552  โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวน
พงษ ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนประธานใน
พิธี  โดยในชวงเชาเปนพิธีสงฆพระสงฆและการถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จาํนวน 9 รูป  ซ่ึงรศ.วุฒิชัย กปล
กาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตัวแทนจากคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมารวมแสดงความยินด ี

9.3 การวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบปท่ี 66 
  คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอรไดรวม
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย เพื่อเปนการรวมรําลึกถึง
พระคุณของบุคคลผูท่ีรวมในการกอต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเนือ่ง
ในโอกาสวนัสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปท่ี 65 ใน
วันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  
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9.4 การฝกงานนักศึกษา 

  สํานักบริการคอมพิวเตอรไดรับนิสิตในระดับปริญญาตรีเขาฝกงานในชวงปดภาคเรียน ประจําป
การศึกษา 2551 จํานวน 9 คน จากสถาบันการศึกษา 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง โดยจัดให
นักศึกษาเขารับการฝกงานในฝายท่ีเหมาะสม และนําเสนอผลงานท่ีปฏิบัติและรับประกาศนยีบัตรเม่ือส้ินสุดการ
ฝกงาน 

9.5 การสงมอบครุภัณฑ 

สํานักบริการคอมพิวเตอรไดสนับสนุนอุปกรณคอมพวิเตอรใหแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย โดยในป 2551 ไดสงมอบครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานดานไอทีใหแกหนวยงาน ดังนี ้

 

ท่ี ประเภทครุภณัฑ หนวยงาน จํานวน/เคร่ือง 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร 2 ชุด 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานาน เขต 2 5 ชุด 

3 กลองถายรูปดิจิตอล คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร 1 ชุด 
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9.6 การทบทวนวิสัยทัศน พนัธกิจ และยุทธศาสตร 

  สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 

2551 – 2554  พรอมกับการระดมความคิดการทบทวนและปรับแกวิสัยทัศน 

พันธกิจ และวตัถุประสงค เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของสํานักบริการ

คอมพิวเตอร  

9.7 การดําเนินงานประกันคณุภาพ 

ในป 2551 คณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพ สํานัก
บริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินงานประกนัคุณภาพของสํานักบริการคอมพิวเตอรโดยรับการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552  เพื่อการพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 
2551 ( 1 มิ.ย. 51 – 31 พ.ค. 52)   โดยสํานกับริการคอมพิวเตอรมีผลการดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนี
ประเมินคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2552 จํานวน 6 
องคประกอบ ดังนี ้
ตารางสรุปผลการประเมิน 6 องคประกอบ 

องคประกอบ จํานวนดัชนี

บังคับท่ี

ดําเนินการในป

การศึกษา 2551 

คาเฉลี่ยผลการประเมิน

ตามดัชนีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ผลการประเมิน   

 ปการศึกษา 

2551 

 2549 2550 2551 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 2 5.00 3.25 3.00 ปานกลาง

2. ภารกิจหลัก 5 2.87 4.29 4.00 ดี

3. การบริหารและจัดการ 11 4.14 3.27 4.18 ดี

4. การเงินและงบประมาณ 2 2.60 2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 1 3.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม
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6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินการ 1 3.00 5.00 5.00 ดีเยี่ยม

รวม 22 3.50 3.52 4.18 ดี

 

9.7 กิจกรรมขวัญใจ 5 ส Popular Vote 
          คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส สํานักบริการ
คอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในการ
รวมทํากิจกรรม 5 ส โดยการจัดกิจกรรมขวญัใจ 5 ส  Popular Vote 
ของสํานักบริการคอมพิวเตอรประจําป 2551 ดวยการคัดเลือกบุคลากร
ท่ีดูแลโตะทํางานและบริเวณโดยรอบไดสะอาดและเปนระเบียบอยางสมํ่าเสมอและปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางด ี
 
9. 8 การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนใหมสําหรับบุคลากร 

        สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรรุน
ใหมเพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมใหแกบุคลากรสํานักบริการ
คอมพิวเตอรทุกคน พรอมท้ังการฝกอบรมการใชงานโปรแกรม 
Windows 2007 กาทํา Map Network Drive ในการสํารองขอมูล
เพื่อการเปล่ียนเคร่ือง และการทํา Map Network Drive บน
ระบบปฏิบัติการ Windows Vista เพื่อการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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10. ผูเขาเยี่ยมชม 
 
  สํานักบริการคอมพิวเตอรไดใหการตอนรับคณะผูเยี่ยมชมดูงานจากหนวยงานราชการและเอกชน
จํานวน   หนวยงานรวมท้ังส้ิน 680 คน จากหนวยงาน 26 แหง ดังนี ้

วันเดือนป หนวยงาน จํานวน (คน) 

พฤษภาคม 2552 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 17 

 คณะขาราชการภาควิชาพืชไร มหาวิทยาลัย Yezin  

ประเทศสหภาพพมา 

12 

เมษายน 2552 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 20 

มีนาคม 2552 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อี.เทค) 21 

 คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

55 

กุมภาพันธ 2552 กองการเจาหนาท่ี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 6 

มกราคม 2552 กองบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ  

จังหวดัจันทบุรี 

13 

ธันวาคม 2551 สํานักบริการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

11 

 โครงการสัมมนาการวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา 

20 

 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ 

กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ 

44 
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พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 40 

 มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย 5 

 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 33 

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

40 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 10 

สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 50 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ 10 

 โรงเรียนศรีวฒันาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ 108 

 สํานักงานประกันสังคม 40 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 11 

กรกฎาคม 2551 สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 10 

 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา 6 

 กระทรวงพลังงาน 21 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 33 

มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล 31 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 13 
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       มิถุนายน 2551                                                                   มีนาคม 2552 

     คณะผูเยีย่มชมจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม           คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  

                                                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

11. ขาวจากสื่อมวลชน 

 

งานแถลงขาวประกาศผลและมอบรางวัลการแขงขัน 

"โครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาต ิ2008 

            สํานักบริการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีกริดแหงชาติและ 
บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด จัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติเพื่อคนหา
สุดยอดเซียนโปรแกรม SuperComputer ในวันท่ี 5 – 6 กรกฎาคม2551 โดยผูสมัครตองศึกษาอยูในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจะมีการฝกอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการแขงขันดานการเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
ใหกับผูสมัคร และจะทําการแขงขันโดยแบงเปนทีม ๆ ละ 3 คน เพื่อพัฒนาโปรแกรมตามโจทยท่ีกําหนดใหซ่ึง
ทีมท่ีทํางานถูกตองและใชเวลานอยท่ีสุดจะเปนผูชนะเลิศ ทีมชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดบัสองเงินรางวลัจํานวน 15,000 บาท 
และสําหรับโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับserver 1 เคร่ือง พรอมการติดต้ังโปรแกรม Open Source 
สําหรับการศึกษาดวย 
 
ผูชวยศาสตราจารยดร.ภุชงค อุทโยภาศ ผูอํานวยการศูนยไทยกริดแหงชาติ เผยวาโครงการประกวดคร้ังนี้จัดข้ึน
เพื่อเปนการกระตุนใหเกดิการต่ืนตัวในกลุมเยาวชนใหมีการเผยแพรแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
เทคโนโลยีกริด สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการคํานวณประสิทธิสูงโดยเนนการสรางนวัตกรรมใหม
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และยกระดับการพัฒนาโปรแกรมของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหเกิดการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีกริดในวงกวางพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีความรูในเทคโนโลยกีริดเพิ่มมากข้ึนโดยการ
สงเสริมนวัตกรรมกริดใหลงไปสูระดับการศึกษาข้ันแรกเริ่ม 
 
รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา ตัว
แปรสําคัญของนวัตกรรมกริดคือ การนําเทคโนโลยีมาแกปญหาตาง ๆ ของโลกไดรวดเร็วกวาท่ีควรจะเปน โดย
การนําองคความรูอันมากมายมหาศาลมาแบงปนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงซ่ึงทําใหเกิดการประมวลผลความรู
และตอยอดผลงานไดงายมากข้ึนซ่ึงการแขงขันคร้ังนี้เปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรุนใหมไดมาทดลองใช
เทคโนโลยีกริดแบบขนาน คือการนําเทคโนโลยีมาใชแบบไมมีลําดับข้ันหรือเปนการใชนวัตกรรมหลาย ๆ อยาง 
พรอมกันในเวลาเดียว ซ่ึงการใชเทคโนโลยีแบบขนานน้ีจะนําไปสูการพัฒ น า แ บ บ กา ว ก ร ะ โ ด ด ไ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะจัดโรดโชวเพื่อประชาสัมพันธโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด
ระดับชาติในพื้นท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ ดังนี้ วันท่ี 24 – 25 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรบางเขน , วันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนระยอง 
วิทยาคม จ.ระยอง , วันท่ี6 – 7 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณจี.ลําปาง , วันท่ี13 – 14 
มิถุนายน 2551 โรงเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลราชธานี , และวันท่ี 20 – 21 มิถุนายน 2551 ณ 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช นักเรียนท่ีจะเขารวมกิจกรรมโรดโชวตองลงทะเบียนลวงหนา 
ทางระบบออนไลนหรือดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครและสงมาท่ี gridcontest@ku.ac.th 
 
คุณสรรพัชญ โสภณ กรรมการผูจัดการ และผูจัดการท่ัวไปกลุมธุรกิจเทคโนโลยี 
โซลูช่ันสกรุป บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) 
จํากัด กลาววา เอชพเีปนผูนําดานการ 
ประมวลผลทางคอมพิวเตอรช้ันสูงพรอมสนับสนุน
กิจกรรมในคร้ังนี้เต็มรูปแบบ โดยใหความสําคัญกับ 
การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีกริดและมีโซลูช่ันท่ีครบ
ครันมากท่ีสุดสามารถรองรับการใชงานท่ี 
หลากหลายท้ังทางดานวิศวกรรม บริการทางการเงิน การ
วิจัยทางวิทยาศาสตร นํ้ามันและพลังงาน 
รวมถึงการคิดคนนวัตกรรมทางการแพทย 
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กิจกรรมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด 

โครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติ (National Super computing Contest 2008) เปน
การอบรมใหความรูพื้นฐานดานการเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
ใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 68 โรงเรียน 
374 คน และมีทีมเขาทําการแขงขัน จํานวน 73 ทีม โดยทาง
โครงการฯ ไดเปดแถลงขาวต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2551 ออกโรด
โชวไปตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย พรอมกับการแขงขัน 
และมอบรางวลัในวันจันทรท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ หองแพลตตินั่ม 1 โรงแรมอินเตอรคอนติเนลตัน 
กรุงเทพฯ  

       รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีม IOI2009 สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายวรภัทร บุญญฤทธิพงษ นายศิริ 
ทรงพลโรจนกุล และนายเสรีรัฐ สิงหสุต จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
       รางวัลรองชนะเลิศอันดบัท่ี 1 ไดแก ทีม Beyond Blue Sky สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย ไดแก นางสาว
อินทุอร บุญประสิทธ์ิ นายปฐมพงษ แมนประสาทกุล และนายธีรศักดิ ์ขอพุทธพรชัย โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  
       รางวัลรองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 ไดแก ทีมลูกเจาพอ สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายกฤษฎ์ิ ชัยโส นาย
ธนากร ปญญาเปยง และนายพลวัต ชุมอินทร 
       รางวัลชมเชย จํานวน 7 ทีม ไดแก 
       1.ทีมเบญจม สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายนิธวัฒน ลีละวัฒนพนัธ นายบรรชร ชัยอภิวัฒน และนาย
ภาสกร ทองสันตต์ิ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
       2. ทีมสาธิตจุฬา สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียร นายพีระพฒัน ไขมุกด 
และนายอนุพงษ ใบหยก จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
       3. ทีมลิงใต สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายอนันต พูนสิริเศณษฐ นายฉัตรปวุฒิ ซิงตระกลู และนาย
ปราโมทย ธีรเศรษฐมานะกลุ จากโรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปราการ  
       4. ทีมไหลลึก สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายสถิร ศิวพร นายธนาดุล ศุภพิทักษ และนายภทัรพร ผอง
อําไพ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  
       5. ทีมน้ํานิ่ง สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายเทิดศักดิ์ ประสงคอมรชัย นางสาวณิชารีย ดํารงศักดิ์ และ
นายสรวิชญ จนิดานวุัฒน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  
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       6. ทีม Cubic_MB34team สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายพณภท เจษฎาธรรมสถิต นายชวิทย เดน
นินนาท และนายชวณัฐ นาคะสันต จากโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       7. ทีม No man in the kitchen (N-MIK) สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายณชั เรือนเพ็ชร นายภควัต 
นาควิจิตร และนายอดิเทพ แซอ๋ึง จากโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลัย  
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ภาคผนวก 

 

วิสัยทัศน 

 

               สํานักบริการคอมพิวเตอรเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง ในการใหบริการและพัฒนาไอซีที เพื่อ

สนับสนุนการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส  และเปนผูช้ีนํา

แนวทางการใชไอซีทีแกสังคมและชุมชน 

 

พันธกิจ 

สํานักบริการคอมพิวเตอร มีพันธกิจ 4 ประการ  

   1. วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหครอบคลุมทุกหนวยงานสังกดัมหาวิทยาลัย  

       เพ่ือตอบสนอง ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

   2. ใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายแกหนวยงานและผูใชบริการของมหาวทิยาลัย 

   3.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

   4.  พัฒนาศักยภาพดานไอซีทีแกนิสิต บุคลากรและชุมชน ใหมีความรูความสามารถ ใชประโยชนจากไอซีที 

        บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.1 โครงสรางและการแบงสวนราชการของสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1.2 คณะผูบริหารสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1.3 บุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

            

บุคลากรสํานักบริการคอมพวิเตอร 

ปจจุบันสํานกับริการคอมพิวเตอรมีบุคลากรรวมท้ังส้ิน 99 คน จําแนกเปนขาราชการ จํานวน 37 คน 
ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน พนักงานงบประมาณ จํานวน 10 คน พนักงานเงินรายได จํานวน 42 คน ลูกจาง
ช่ัวคราวจํานวน 4 คน ลูกจางโครงการ 3 คน และพนักงานจางเหมา จํานวน 1 คน  

 

 

บุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เปนดังนี ้ระดับปริญญาโท  จํานวน 26 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 57 
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 5 คน และระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาปท่ี จํานวน 11 คน  
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1.4 งบประมาณรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2550-2551 
                                                                                                                                                 หนวย : บาท 

ประเภท ป 2550        ป 2551 

เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว 17,854,368 16,801,198 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุคาสาธารณูปโภค 31,630,700 33,565,925 

คาครุภัณฑท่ีดนิและส่ิงกอสราง 11,750,000 - 

เงินอุดหนุน     690,080    708,794 

รายจายอ่ืน (ตามแผนแมบทสารสนเทศ) 31,241,200 29,679,100 

งบกลาง  3,270,000 3,150,000 

รวม 96,436,348  83,905,017 
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1.5 รายการครุภัณฑสํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําป 2551 

 

รายการ เงินงบประมาณ เงินรายได 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

อีเทอรเน็ตสวติซ 

งานพัฒนาซอฟตแวรบริหารมหาวิทยาลัย 

ชุดอุปกรณมัลติมีเดีย 

ชุดเคร่ืองวัดระบบเครือขาย 

ชุดซอฟตแวรสําหรับงานฐานขอมูล 

แอกเซสพอยต                                                         

ชุดโมดูล 10 กกิะบิต                                      

เครือขายกิกะบิต               

เอ็นเทอรไพรซเซิรฟเวอร                   

เครือขายอาคารเรียนรวม  

ระบบขอมูลสํารองขนาดใหญ                   

เซิรฟเวอรแบบเอ็นเทอรไพรสสําหรับระบบ         

 

ระบบเครือขายไรสาย                                                       

ระบบการประชุมทางไกลผานเครือขาย 

ไฟรวอลล 

ไมโครคอมพิวเตอร 

          20,779,100 

 

 

 

 

      

            1,824,350               

            1,287,622 

            1,651,438 

           1,019,519 

           1,330,000 

           1,235,000 

           1,700,000 

 

            927,000 

            840,000 

            706,200 

         5,581,783 

               6,150,000 

                  950,000 

                  950,000 

                  250,000 

                  200,000 

               3,800,000 
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ระบบควบคุมชองสัญญาณเครือขาย                                 

 เคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดพกพา  

 เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร และเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 

เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 500 KVA  

เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา(UPS) 1KVA ของ

วิทยาเขตสุพรรณบุรีเคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟา

(UPS) 5KVA ของสํานักหอสมุด กพส. 

เคร่ืองคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 

ระบบเครือขายไรสาย (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

ระบบเครือขายไรสาย (วิทยาเขตสกลนคร) 

            738,300 

            685,121 

            186,822 

          

 

 

 

 

            75,500 

           519,645 

           470,800            

ครุภัณฑสํานักงาน 

ครุภัณฑสํานกังาน 

ชุดจอภาพชนดิแบน 

เคร่ืองอานบัตรอิเล็กทรอนิกส 

ชุดเคร่ืองปรับอากาศ 

1,400,000 

100,000 

800,000 

250,000 

250,000 

ครุภัณฑยานพานหะและขนสง 

รถสําหรับบริการซอมบํารุง 

300,000 

300,000 

การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การปรับปรุงหองการเรียนการสอนทางไกล 

การปรับปรุงสํานักงานอาคาร Kasersart IT Square 

1,050,000 

750,000 

300,000 

รวม            20,779,100                8,900,000 
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                            29,679,100 

 

 

 

1.6 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรประจําปงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 

                                                                                                                                                       หนวย : บาท 

ประเภท งบประมาณแผนดนิ งบประมาณเงนิรายได 

เงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว 11,243,800 7,713,158

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค 14,024,200 23,533,262

คาครุภัณฑท่ีดนิและส่ิงกอสราง - 12,270,000

เงินอุดหนุน 980,900 1,324,233

รายจายอ่ืน (ตามแผนแมบทสารสนเทศ) 28,195,200 - 

งบกลาง - 2,807,500

รวม 54,441,100 47,648,153 
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1.7 โครงการทีด่ําเนินงานประจําป 2551 

 

ฝายบริหารและธุรการ  ไดดาํเนินงานโครงการท้ังส้ิน 8 โครงการ 

    1.โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 

   2. โครงการจัดหาครุภณัฑประจําปงบประมาณ 

   3. โครงการการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

   4. โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

   5. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   6. โครงการระบบบุคลากรพี่เล้ียง 

   7. โครงการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551-2552 

   8. โครงการกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ 
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ฝายบริการและฝกอบรม ไดดําเนินงานโครงการท้ังส้ิน 12 โครงการ 

    1. โครงการพัฒนางานบริการเว็บ Content Management System 

    2. โครงการสนับสนุนการจัดทําส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ e-book 

   3. โครงการการดําเนนิงานและการใหบริการที่เกษตรศาสตรไอทีสแควร 

   4. โครงการไอซีทีสําหรับเยาวชน 

   5. โครงการใหความรูดานไอซีทีแกนิสิต 

   6. โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกอาจารยและบุคลากร 

   7. โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกบุคคลท่ัวไป 

   8. โครงการสัมมนาวิชาการเน็ตเดย 

   9. โครงการสัมมนาวิชาการ ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 

 10. โครงการ KU-Magazine 

 11. โครงการคอมพิวเตอรสัมพันธ 

 12. โครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก 

 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ไดดาํเนินงานโครงการท้ังส้ิน 13 โครงการ 

  1. การขยายชองสัญญาณเครือขายหลักขนาด 1 กกิะบิตตอวินาที 

  2. การขยายการเช่ือมตอเครือขายนนทรีของหมูบานวิทยาเขตกําแพงแสน 

  3. การขยายโครงขายการใหบริการเครือขายไรสาย 

  4. เครือขายหลักขนาด 10 กกิะบิตตอวินาที 

  5. ระบบโทรศัพทผานเครือขาย 

  6. ระบบการใหบริการ Oracle Database 

  7. ระบบปองกันเครือขายแบบกระจายภาระงาน 

  8. การติดต้ังระบบบริการเว็บโฮสต้ิงแบบ Virtualization 

  9. การปรับปรุงระบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี 

 10. การติดต้ังระบบ Central Logging Server 
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 11. การจัดหาอุปกรณระบบความม่ันคง 

  12. พัฒนาระบบการใหบริการ Helpdesk 

  13. ทะเบียนจัดเก็บครุภัณฑฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ฝายสารสนเทศ ประกอบดวยโครงการ ไดดําเนินงานโครงการท้ังส้ิน 6 โครงการ 
  1. โครงการตนแบบเว็บสารสนเทศมหาวทิยาลัย 
  2. โครงการปรับปรุงระบบเกรดออนไลน 
  3. โครงการพัฒนาเว็บการลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ 
  4. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบงบประมาณ 
  5.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบพัสด ุ
  6. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเงินและการบัญชี 
 

 


