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สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2551
( 1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552)
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1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร
1.1 เครือขายนนทรีสอดรับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ปจจุบัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใชงานอยางแพรหลายและเกีย่ วพันกับ
ผูคนจํานวนมาก จากการที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่มุงเนนการหาตัวผูกระทํา
ความผิดที่เกีย่ วของกับการใชคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไดสรางระบบตรวจสอบ 4 ระบบ ไดแก ระบบยืนยันตัวบุคคล
ระบบทะเบียนเครื่อง ระบบบันทึกขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ระบบประสาน
เวลาผาน NTP เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกลาวได
(1) ระบบยืนยันตัวบุคคล (Internet Access Control) เปน
ระบบที่ใชเพื่อการยืนยันตัวบุคคลบนเครือขายนนทรีกอนการออกไป
ใชงานเครือขายภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการระบุตัวผูใชในกรณีเกิด
เรื่องรองเรียน ระบบจะใหสมาชิกเครือขายนนทรีทําการล็อกอินเพื่อ
แสดงตนกอนใชงานอินเทอรเน็ต

โดยไดเริ่มใชงานเมื่อวันที่ 23

สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระบบเปดโอกาสใหผูใชสามารถล็อกอินโดยระบุ
ไอพีได ดวย และยังแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชงาน อาทิเชน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ขอตกลงการใชเครือขายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอปฏิบัติการขึ้นทะเบียน
คอมพิวเตอรและยืนยันตัวบุคคลเพื่อใชเครือขาย สถานะเครือขาย Uninet, Thaisarn เปนตน ไวสําหรับผูใชดวย
ระบบประกอบดวยอุปกรณดังนี้
• เซิรฟเวอรตรวจสอบตัวบุคคล เปนเครื่องหลักที่
ควบคุมการทํางานของทั้งระบบและเก็บขอมูลการ
ยืนยันตัวบุคคลไว
• ไฟร ว อลล ฟ าร ม ทํ า หน า ที่ ป อ งกั น การใช ง านของผู ใ ช ที่ ยั ง ไม ไ ด ยื น ยั น ตั ว บุ ค คล โดยการ
ตรวจสอบ IP address ที่รองขอใชงานเครือขายภายนอกวาไดดําเนินการยืนยันตัวบุคคลแลว
หรือไม
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• LDAP เก็บรหัสบัญชีและรหัสผานของสมาชิกเครือขายนนทรี ณ ปจจุบันทั้งหมด
• ล็อกอินเซิรฟเวอรฟารม ใหบริการหนาเว็บสําหรับการยืนยันตัวบุคคล
(2) ระบบทะเบียนเครื่อง ใชสําหรับการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องที่ใชงานเครือขายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งการใชงาน
เครือขายแบบใชสายและแบบไรสาย ระบบประกอบดวย
• เซิรฟเวอรเก็บขอมูลทะเบียนเครื่อง เก็บขอมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอรแตละเครื่องที่ใชงานภายในมหาวิทยาลัย เชน MAC address
• เซิรฟเวอรบังคับลงทะเบียนสําหรับเครือขายไรสาย ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลการใชงาน
เครือขายไรสาย หากมีการใชงานที่ยังไมไดลงทะเบียนเครื่อง ระบบจะปดการใชงานเครือขาย
ไรสายของคอมพิวเตอรนนั้
(3) ระบบบันทึกขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ใชเพื่อการเก็บขอมูลการใชงานเครือขาย โดยจะเก็บขอมูล
ทั้งการเรียกใชงานเครือขายภายนอกจากผูใชภายใน และการเรียกจากภายนอกเขามาใชงานเครือขายภายใน ซึ่ง
เปนการเก็บขอมูลตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ระบบประกอบดวย
• ลอกเซิรฟเวอร บันทึกขอมูลจราจร การใชงานของผูใชงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
• ศู น ย ก ลางรั บ ข อ มู ล จากเครื่ อ งเซิ ร ฟ เวอร บั น ทึ ก ข อ มู ล การเข า ใช ง านเซิ ร ฟ เวอร ภ ายใน
มหาวิทยาลัย
• ถังเก็บขอมูล จัดเก็บขอมูลทีบ่ ันทึกไวทั้งหมด
(4) ระบบประสานเวลา NTP ใหบริการระบบประสานเวลาเซิรฟเวอรที่
ใชงานภายในมหาวิทยาลัยใหมีเวลาตรงกับเวลามาตรฐานสากล
1.2
การขยายจุ ด ให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยไร ส าย ได ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ ชื่ อ มต อ เครื อ ข า ยไร ส ายกระจายทั่ ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานเครือขายไรสาย อํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน
และตอบสนองนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให นิสิ ต และบุ ค ลากรใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยปจจุบันมีจํานวนจุดใหบริการทั้งสิ้น 882 จุด
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1.3 ระบบ VoIP Phone ไดทดลองใชโทรศัพทระบบ VoIP Phone ชนิดหมายเลขแปดหลัก เพื่อใหสามารถเพิ่ม
เลขหมายใหเพียงพอตอความตองการใชงาน และเปนเลขหมายที่สามารถเคลื่อนยายไปกับเครื่องรับโทรศัพทได
โดยไดทดลองใช กับหมายเลขภายในของสํานัก บริการคอมพิวเตอร 30 หมายเลข วิ ทยาเขตกําแพงแสน 1
หมายเลข และสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัย 11 แหง จํานวน 98 หมายเลข
1.4 การขยายพื้นที่จัดเก็บอีเมลสําหรับผูใชเครือขายนนทรี เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชเครือขายนนทรีจึง
ไดเพิ่มพืน้ ที่จดั เก็บอีเมลของผูใช เปนดังนี้
• นิสิต ขยายพื้นที่จัดเก็บเมลเปน 1 กิกะไบต (GB)
• บุคลากร ขยายพื้นที่จัดเก็บเมลเปน 1.5 กิกะไบต (GB)
• ผูดูแลอีเมลของหนวยงาน ขยายพืน้ ที่จัดเก็บเมลเปน 2
กิกะไบต (GB)
1.5 ระบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแกผูขอรหัสบัญชีผูใชเครือขายนนทรีนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
สามารถลงทะเบียนขอรหัสบัญชีเครือขายนนทรีไดดวยตนเองผานทางเครือขาย
ระบบจะทําตรวจสอบสถานะของนิสิตตามขอมูลประวัติที่กรอกผานระบบกอน
ออกรหัสบัญชีและรหัสผานให ซึ่งนิสิตนําไปใชงานไดทนั ที และไดพฒ
ั นาใหมี
การใชงานไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีบริการในกรณีที่ผใู ชลืม
รหัสผานสามารถดําเนินการเปลี่ยนรหัสผานไดดว ยตนเองไดดว ย

1.6 การปรับปรุงคลัสเตอรดาตาเบส ไดพัฒนาประสิทธิภาพปรับปรุงเซิรฟเวอรที่ใหบริการเพื่อรองรับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีปริมาณการใชงานมากขึ้น อาทิเชน ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบบุคลากร ระบบ
บัญชีสามมิติ เปนตน โดยจัดหาดาตาเบสโอราเคิลชนิดคลัสเตอรดาตาเบสโอราเคิลมาใหบริการ คลัสเตอรประ
กอบดวย 2 โหนดซึ่งติดตั้งที่สํานักบริการคอมพิวเตอร จํานวน 1 โหนด และที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 โหนด
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1

รางวัลเว็บไซต ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในหมวดมหาวิทยาลัย เว็บไซตของ

มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ที่ พั ? นาโดยสํ า นั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด รั บ รางวั ล
เว็บไซตที่มีสถิติการเยี่ยมชมเฉลี่ยตลอดทั้งปสูงที่สุด 50 อันดับแรก และเปนเว็บไซต
ยอดเยี่ยมในหมวดมหาวิทยาลัยตอเนื่องเปนปที่ 3 ซึ่งจัดอับดับโดยทรูฮิตดอทเน็ต ที่
เปนหนวยงานภายใตสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ที่มีหนาที่เปนผูใหบริการตรวจสอบ
วิเคราะหสถิติและจัดอันดับการเยี่ยมชมเว็บไซตในประเทศไทย
2.2 นามานุกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาขึ้นเพือ่ อํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลของบุคลากร
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งการสืบคนขอมูลของวิทยาเขตและสถาบันสมทบ โดย
แหลงขอมูลที่ใชสืบคนเปนฐานขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูใชทั่วไปสามารถเรียกใชงานนา
มานุกรมไดที่เว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www.ku.ac.th)
2.3 การปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักบริการ
คอมพิวเตอรดาํ เนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษของ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรูปของคณะทํางานที่
ประกอบดวยผูแทนจาก 49 หนวยงาน และมีรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนประธาน และผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอรเปนรอง
ประธาน โดยไดจัดทําตนแบบของเว็บไซตภาษาอังกฤษสําหรับหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีรูปแบบและรายละเอียดที่เหมาะสม
โดยประกอบดวย 2 ตนแบบ ไดแกตนแบบสําหรับ (1) คณะ และ (2) สํานัก
สถาบัน และหนวยงานอื่น และจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนตัวอยางจาก 3
หนวยงาน ไดแก สํานักบริการคอมพิวเตอร คณะเศรษฐศาสตร และสถาบัน
คนควาและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจัดอบรมใหความรูแก
ผูแทนหนวยงานในการใชเครื่องมือในการนําตนแบบไปพัฒนาเว็บไซตของแตละหนวยงานจํานวนรวม 122 คน
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2.4 ระบบรายงานขอมูลอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหคณาจารย
ทุกคนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินงานที่เกี่ยวของกับภาระงานของอาจารยไดโดยสะดวก ระบบ
ประกอบดวย
• ระบบรายงานเกรด สําหรับอาจารยใชสงเกรด
ตามรายวิชาทีส่ อนไปยังสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลไดสะดวกผานทางเครือขาย
• ระบบฐานขอมูลงานวิจยั และงานสรางสรรค
• ระบบโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.5 การพัฒนาดาน KM ไดพัฒนา OCS Wiki ที่เปนเครื่องมือชวยในการ
บริหารจัดการความรู โดยเปนเว็บไซตเฉพาะของสํานักบริการคอมพิวเตอร ที่
เริ่มใชมาตั้งแตป 2551 เพื่อการจัดการความรูในรูปแบบของการทํางานรวมกัน
บุคลากรของสํานักบริการคอมพิวเตอรสามารถใชเพื่อการเขียนบทความ หรือ
ลิงคไปยังไฟลที่นาสนใจ อันเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องที่เปนประโยชน
รวมกัน ปจจุบัน OCS Wiki มีการแบงบทความออกเปน 4 หมวด ไดแก
1. ระบบสารสนเทศ
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร KITS
3. งานบริการแกไขปญหาเครือขายและคอมพิวเตอร
4. งานสนับสนุน

2.6 ระบบการมาปฏิบตั ิราชการ เปนระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
แบบอิเลคทรอนิกสที่สามารถเก็บขอมูลการมาปฏิบัติราชการ ขอมูลการ
ลา และขอมูลเวลาเขา-ออกประตูในแบบอิเลคทรอนิกสและเชื่อมตอกับ
เครื่องอานลายนิ้วมือที่บันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
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รวมกับการใชบัตรผานประตูเขา – ออกแบบบัตรแมเหล็ก โดยเริ่มใชงาน
มาตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2551
2.7 การใหบริการซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ไดจัดซือ้ ซอฟทแวร
สําหรับการใชงานภายในมหาวิทยาลัย (Campus License) เพื่อเปนบริการ
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใชซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง โดยเปดใหสามารถดาวนโหลดไดเฉพาะผูใชทเี่ ปนสมาชิกเครือขายนนทรีเทานั้น ซอฟตแวรที่มี
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 บริเวณชัน้
2 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ตั้งแตวนั จันทร-ศุกร เวลา 08.30-20.00 น.
และวันเสาร เวลา 09.00-16.00 น. โดยไมพักกลางวัน
3.2 งานบริการถายทอดผานเครือขาย (NontriLive) ใหบริการถายทอด
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออกอากาศสด
ตามกําหนดเวลาของกิจกรรมนั้นๆ และสามารถรับชมยอนหลังผานทาง
เครือขายนนทรีไดดวย ในป 2551 ไดใหบริการถายทอดสดแกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 37 ครั้งมีผูเขาชม 10,605 คน
3.3 งานบริการใชหองอบรม ไดใหบริการหองเพื่อใชในการอบรม/
สัมมนาสําหรับผูใชทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผูใชสามารถขอใชบริการไดสะดวกผานทางเครือขาย ในป 2551 ไดใหบริการแก 96 หนวยงาน
3.4 โครงการปรับปรุงศูนยกิจกรรมนิสิต ดําเนินงานปรับปรุงศูนยกจิ กรรม
นิสิตเพื่อใชเปนหองการเรียนการสอน และหองประชุม หองอบรม ตามที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยจะดําเนินเปดใชหอ งอยางเปนทางการ
ในปการศึกษา 2552
3.5 แผนงานโครงการประจําปการศึกษา 2551 สํานักบริการคอมพิวเตอรจัด
ใหมีการประชุมนําเสนอแผนงานโครงการประจําปการศึกษา 2551
เพื่อใหบุคลากรไดนําเสนอแผนการดําเนินงานประจําป และรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผูบริหารและบุคลากรของสํานักบริการ
คอมพิวเตอร โดยมีโครงการที่นําเสนอทั้งสิ้น 39 โครงการ

4. การบริการวิชาการแกหนวยงานและบุคคลภายนอก
4.1 โครงการอบรม "ยุวเกษตรเรียนรู พัฒนาเกษตรไทย กาวไกล
เทคโนโลยี" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร จัด
โครงการอบรม "ยุวเกษตรเรียนรู พัฒนาเกษตรไทย กาวไกลเทคโนโลยี"
โดยใหความรูด านคอมพิวเตอรแกเยาวชนที่สนใจทางดานการเกษตร ที่
กําลังศึกษาอยูใ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตน (ม.1-ม.3 ปการศึกษา 2551)
เพื่อใหเยาวชนไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง และชุมชนเกษตร จํานวนทั้งสิ้น
372 คน
4.2 การประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป 2552 สํานักบริการคอมพิวเตอรในฐานะ
คณะอนุกรรมการฝายสารสนเทศดําเนินการถายทอดสดการจัดงานประชุมสัมมนาอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ 50 ป ไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
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สกลนคร ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในฐานะคณะอนุกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน
ไดทําการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานและจัดทําสรุปเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.3 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "เลือกแนวทาง วางอนาคต"
สํานักบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนการจัดงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 13 "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดั ขึ้นรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ในวันที่ 8-9 มกราคม 2552
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
โดยไดเปดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต และรวมจัดกิจกรรม Open House
โดยนํานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเขาเยี่ยมชมดูงานการบริการคอมพิวเตอรและมัลติมีเดียที่
อาคารเกษตรศาสตรไอทีสแควร
4.4 สัมมนาทางวิชาการ ICTED 2008 เปนงานสัมมนาวิชาการที่จดั
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใน
เรื่อง “ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 2008 ” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ซึ่งมี
การบรรยายและการเสวนาโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 222 คน
4,5 สัมมนาวิชาการ NETDAY 2008 เปนงานสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการที่จดั รวมกันระหวางสํานักบริการคอมพิวเตอร ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร และบริษัท เดอะคอมมู
นิเคชั่นโซลูชั่น จํากัด ในระหวางวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อ
เผยแพรเทคโนโลยีเครือขายและนําเสนอผลของเทคโนโลยีตอสังคม และ
การจัดนิทรรศการดานเครือขายของบริษัทคอมพิวเตอรชนั้ นํา มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 351 คน
4.6 การประกวดนวัตกรรมกริด เปนงานการประกวดนวัตกรรมกริด
(National Super Computer Contest 2009) ที่จัดขึ้นรวมกันระหวางสํานัก
บริการคอมพิวเตอรและศูนยไทยกริดแหงชาติ ในระหวางวันที่ 6 มิถุนายน

15

ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เพื่ออบรมและแขงขันการเขียนโปรแกรมแบบขนานและใหประมวลผลผานซุปเปอร
คอมพิวเตอรกริด มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 374 คน และมีนักเรียนสมัครเขาแขงขันจํานวน 73 ทีม จาก 40
โรงเรียน รวม 217 คน
4.7 คายเยาวชนสมองแกว เปนงานที่จัดขึ้นรวมกันระหวางสํานักบริการ
คอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด โดยเปนคายเยาวชนสมองแกว
รุนที่ 22 ภาคฤดูรอน ในวันที่ 21-27 เมษายน 2552 เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
ไดใชเวลาในชวงปดภาคฤดูรอนใหเปนประโยชนดวยการเขารวมกิจกรรม
ที่กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล และเปนการฝกใหเยาวชนไดเรียนรูการ
อยูรวมกับผูอื่น และการทํางานเปนทีม ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินชีวิตของเยาวชนในอนาคต โดยมี
เยาวชนเขารวมโครงการ รวม 200 คน
4.8 การอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อใหความรูดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแก นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
หลักสูตร “แนะนําระบบสารสนเทศสําหรับนิสิตใหม” ระหวางวันที่ 26
พฤษภาคม– 6 มิถุนายน 2552 มีนิสิตเขารับการอบรมจํานวน 420 คน

5. การวิจัย
สํานักบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนนโยบายการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจยั ของมหาวิทยาลัย โดยมี
โครงการวิจัยสถาบัน ดังนี้
• การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการโดยการถายโอนความรู
• การควบคุมการเบิกจายเงิน
• ผลสัมฤทธิ์ทางการใชสื่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ
ที่อาคารเกษตรศาสตรไอทีสแควร
• ปจจัยที่มีผลตอการใหบริการอาคารเกษตรศาสตรไอทีสแควร
• การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโดยการพัฒนาอยางมีกระบวนการ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ระบบสนับสนุนการเสนอหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เว็บตอบรับการอานเอกสาร
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษแบบบูรณาการสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการลงเวลาราชการดวยระบบลายนิ้วมือ
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู
การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการจัดประชุม
ระบบการจองใชยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส
กระบวนการปฏิบัติงานของเงินรายไดดานการเงินและบัญชีของสํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงาน "สืบสานประเพณี
สงกรานต สรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูอาวุโส" ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมี รศ.ยืน ภูวรวรรณ รองอธิการบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธาน
เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอันดีของไทย โดยคณะผูบริหารและเจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอรไดสรงน้ํา
พระและรดน้ําขอพรจากผูอาวุโส และรับประทานอาหารรวมกันเพื่อเพิม่ ความสามัคคีในหนวยงาน

6.2 กิจกรรมงานวันลอยกระทง
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสวัน
ลอยกระทง เมือ่ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการสงเสริม
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ประเพณีไทย โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนประธาน และประธาน
คณะผูบริหาร และเจาหนาทีส่ ํานักบริการคอมพิวเตอรไดรวมกันลอยกระทงตามประเพณี และรับประทาน
อาหารรวมกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีในหนวยงาน

6.3 กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551
ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สํานักบริการ
คอมพิวเตอรไดรว มกิจกรรมตามโครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 เพื่อ
สงเสริมการทํางานเปนทีมและความสามัคคีในหนวยงานดวยการ
จัดแบงพืน้ ที่ใหบุคลากรรับผิดชอบออกแบบและปรับปรุงเปน
กลุม ซึ่งอธิการบดีและคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดนํา
อาหารมามอบเปนกําลังใจและเยีย่ มชมการทํากิจกรรมดวย
6.4 กิจกรรมสัมมาทิฐิ
วันแหงการสรางสัมมาทิฐิจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความรูรักสามัคคี สรางความมี
สวนรวมในการบริหารจัดการองคกร และใหบุคลากรไดรบั ทราบความกาวหนาและแนวทางการบริหารงาน
รวมถึงสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน เปนการสรางสัมมาทิฐิใหเกิดขึ้นแกสังคม โดยจัดใหบุคคลากรไดทํา
กิจกรรมรวมกันเปนประจําดังนี้

เดือน

กิจกรรม

กรกฎาคม 2550

สุขสันตวันละนิด จิตแจมใส พัฒนาจิตใจกับหัวเราะคลายเครียด

ตุลาคม 2551

การนําธรรมมะมาใชในการปฏิบัติงาน
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ธันวาคม 2551

วันพอแหงชาติ

มีนาคม 2552

การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรสํานักบริการคอมพิวเตอร

เมษายน 2552

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2550

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2551
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7. สถิติการใหบริการ
7.1 บริการเครื่องคอมพิวเตอรที่ศูนยปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square (KITS)
ป 2551

ป 2552

เดือน / ป
มิย

กค

สค

จํานวนคน

6,517

4,989

5,951 5,682

จํานวน

42,017

28,483

40,881

กย

40,977

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

5,210

5,525

4,142

4,655

4,124

5,009

1,680

*

26,072

36,668

25,248

32,039

24,427

36,392

5,875

*

ชม.-จอภาพ

* ศูนยปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square (KITS) ปดปรับปรุงตั้งแต 10 เม.ย. 52 – 2 มิถุนายน 2552
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7.2 สถิติการบริการถายทอดสดผานเครือขาย
ป 2551
เดือน / ป

มิย

กค

จํานวนครั้งในการถายทอดสด

3

4

จํานวนชั่วโมงที่ถา ยทอด

8.5

22

ป 2552
ตค

พย ธค มค กพ มีค เมย

พค

2

1

3

1

3

4

8

7

0

2

37

7.5

3

12.5

3

11

13

38

21.5

0

6

143

12 253 507 710

208

0

428

12,458

1206 7420 372 164 1178

จํานวนผูเขาชม

รวม

สค กย

7.3 บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค และเดสโนต
ป 2551

ป 2552

เดือน / ป
จํานวนเครื่อง

รวม
มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

54

25

16

6

90

30

6

18

20

25

138

138

566

7.4 บริการหองการเรียนการสอนทางไกล
จํานวน

ป 2551 (ชั่วโมง)

ป 2552 (ชั่วโมง)

รวม

รายการ
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

7

-

-

-

-

-

104

104

104

80

16

-

-

408

82

83

84

-

-

104

104

104

80

16

-

-

657

2551
รวม
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7.5 บริการงานมัลติมีเดีย
ป 2551

ป 2552

รายการ
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

169

51

70

48

53

153

75

8

86

57

35

46

851

4. แปลงขอมูล (เรือ่ ง)

2

2

3

3

0

1

0

0

0

2

0

0
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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

178

60

87

58

63

160

79

9

93

64

38

50

939

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รวม

3. ถายภาพ (ครั้ง)

รวม

7.6 สถิติการใหบริการหองอบรม
ป 2551
รายการหองอบรม

มิ.ย.

ป 2552

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย.
.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

หอง 101 (จุ 60 คน)
- จํานวนหนวยงาน
- จํานวนชั่วโมง
- จํานวนคน

2

3

2

2

3

3

4

4

4

6

1

6

40

102

63

75

48

98

30

33

45

42

72

216

84

908

1000

720

421

240 700

350

410

486

186

329

530

825 6,197
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หอง M22 (จุ 25 คน)
- จํานวนหนวยงาน
- จํานวนชั่วโมง
- จํานวนคน

5

1

4

2

2

2

4

5

1

6

1

1

34

69

6

66

54

18

24

12

21

9

45

18

30

372

315

25

211

210 130

90

95

160

20

150

75

7

1

2

3

-

-

2

3

2

1

-

1

22

30

15

54

78

-

-

9

60

30

6

-

56

338

120

22

82

242

-

-

18

164

32

15

-

112

807

150 1,631

หอง M23 (จุ 16 คน)
- จํานวนหนวยงาน
- จํานวนชั่วโมง
- จํานวนคน

8. การพัฒนาบุคลากร
8.1 การจัดการความรูในองคการ
ในป 2551 สํานักบริการคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินงานการ
จัดการความรูข องสํานักบริการคอมพิวเตอร ดวยการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรูข องสํานักบริการคอมพิวเตอร และการจัด
กิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินงานและการใชเครื่องมือการจัดการความรูภายในองคกร เชน
Blog ปฏิทินกิจกรรมของสํานัก โดยมีการจัดกิจกรรมและการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน
เดือน
มีนาคม 2552
เมษายน 2552
พฤษภาคม 2552

กิจกรรม
อบรมการใชโปรแกรม Vista และโปรแกรม Microsoft Office 2007
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใชโปรแกรม Joomla"
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงคอมพิวเตอรสวนบุคคล"
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8.2 การสัมมนาบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําป 2550
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดสัมมนาบุคลากร ประจําป 2550 ขึ้นในระหวางวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ณ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ ผูอํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร เปนประธาน โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้มุงเนนการสรางความสัมพันธอนั ดีในระหวางบุคลากร
เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน ดวยการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ อาทิเชน การศึกษาพันธุไมและสัตวปา
การปนจักรยานเสือภูเขา การลองแกง การนั่งเรือชมทิวทัศน รวมทั้งการไหวพระสวดมนต ในโครงการสวด
มนตเฉลิมพระเกียรติฯ นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ และพระบรมวงศานุ
วงศทุกพระองค ณ สํานักเกาะศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

8.3 การสัมมนาบุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําป 2551
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดสัมมนาบุคลากรสํานัก
บริการคอมพิวเตอร ประจําป 2551 ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันศุกรที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร โดยมี รศ.ดร.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ รองผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
ฝายบริหารและวิชาการ เปนประธาน การสัมมนาฯ มุงเนนความรู
การทบทวนความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพของ
สํานักบริการคอมพิวเตอร ดวยการบรรยายและการประชุมระดม
สมองเพื่อจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพระดับฝาย พรอมทั้ง
การนําเสนอโครงการป 2552 และแผนงานการประกันคุณภาพ
ระดับฝาย และกิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ ตะนาวศรีรีสอรท จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ ในระหวางวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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8.4 การศึกษาดูงานตางประเทศ
ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอร จํานวน 9 คนได
เขารวมประชุมและศึกษาดูงาน Singapore Expo ซึ่งประกอบดวย
Communic Asia 2008, Enterprise IT 2008 และ Interactive DME ณ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ในระหวางวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ซึ่งเปนการประชุมและจัดแสดงนิทรรศการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ใหญที่สุดในทวีปเอเชีย ที่ผูนาํ ธุรกิจ บริษัท และผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมตัวกันแสดงนวัตกรรมลาสุดในการสรางเครือขายทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือเรื่อง
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต
8.5 การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ตางประเทศ

ที่
1.

เรื่อง
การประชุมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร

2.

การศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษอองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.

ประชุมวิชาการ APAN 26 Sustainable Networking
ประเทศนิวซีแลนด
การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การดูงานในหลักสูตร Symantec Security Information

4.
5.

บุคลากร
รศ.ดร.อนันต ผลเพิ่ม
นายประสพสุข ผลดี
นางชิดชนก สายชุมอินทร
น.ส.จิตธนา โตนดดง
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางกรองแกว อามาตยเสนา
นายมนู สอนนอย
นายเกษม วงคแสน
นายคันธชล บุญเอีย่ ม
นายอนุชา พิรมยวงศ
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
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Manager (SSIM) ณ ประเทศสิงคโปร
การประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ ณ สาธารณรัฐเช็ก

6.

น.ส.สมใจ บรรเทากุล
น.ส.สุทธินี มหามิตร
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
นายสุรชัย จิตพินิจยล

8.6 การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ในประเทศ
ที่
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

เรื่อง
การอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร Mambo Basic Workshop & Mambo Component Workshop
อาคารศูนยมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร
การสัมมนา เรื่อง กลยุทธการเปนผูนํา รุนที่ 1 อาคารสารนิเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและวิชาการ(นบก.) รุนที่ 12 โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ
การฝกอบรม หลักสูตร การจัดการความรูสําหรับขาราชการยุคใหมรุนที่ 2 ศูนยสงเสริมและ
ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ กรุงเทพฯ
การอบรมจัดการความรู (KM) เรื่อง "Web Portal" ศูนยมัลติมีเดีย
สํานักบริการคอมพิวเตอร
การสัมมนา เรื่อง กลยุทธการเปนผูนํา รุนที่ 2 อาคารสารนิเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนาการเตรียมความพรอมในการปองกันและรับมือ
สาธารณภัย(แผนดินไหว) โรงแรมการเดนส กรุงเทพฯ

การบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการปรับปรุงและแกไขปญหาวิธีการทํางาน" อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม KM สัญจรณ สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี

การอบรมเรื่อง "การใชไอซีทีเพื่อการจัดการความรูในมหาวิทยาลัย"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ. ปทุมธานี
การอบรบระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บุคลากร
น.ส.อําไพ แจงบุญ
นายพิชญ วิมุกตะลพ
นางชิดชนก สายชุมอินทร
น.ส.นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน

นางฉลาดพันธุ โรจนพันธ
เจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอร
น.ส.สมใจ บรรเทากุล
นายบัณฑิต นีกุลวัฒน
น.ส.วาสนา รุงเรือง
นางฐิดารัตน สุเภากิจ
นายดิเรก จันทรศรี
นายพงศกร แสงวงศกร
นางชิดชนก สายชุมอินทร
นายประสพสุข ผลดี
นางเจน สราทไทย
น.ส.อําไพ แจงบุญ
ผูบริหารและเจาหนาที่ฝายเครือขาย
สํานักบริการคอมพิวเตอร

นางศศิธร พูนเพิ่มศิริ
น.ส.มณทิพย ธีรมหานนท
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

โครงการอบรม กบข. สมาชิกสัมพันธสัญจร อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การฝกอบรมพัฒนาเว็บไชตสําหรับผูพิการสายตา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
การสัมมนา เรื่อง กลยุทธการสรางและบริหารทีมงาน
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การประชุมสัมมนาทิศทางและแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
การสัมมนา เรื่อง IT Security Solution and Integration กรุงเทพฯ
การฝกอบรมระบบทะเบียนทรัพยสิน ผานระบบเครือขายในระบบบัญชี 3 มิติ อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนาเรื่องการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัย ณ อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสุรินทร บัวทอง
นางมลฤดี ตระกูลผุดผอง
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางกรองแกว อามาตยเสนา
น.ส.จิตธนา โตนดดง
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางศศิธร พูนเพิ่มศิริ
น.ส.รัชดาภรณ เปยมทองคํา
นางฐิดารัตน สุเภากิจ

นายปรีชา ต.ตระกูล
น.ส.สมใจ บรรเทากุล
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
น.ส.มัณทนา ใจมั่น
การปรับเปลี่ยนระบบการแยกตําแหนงจากระบบ "ซี" สูระบบ "แทง" ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป เจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ALL IN 1 INTEGRATED
นายเกษม วงคแสน
SOLUTION FOR DATA CENTER กรุงเทพฯ
การบรรยายเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร
สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนา เรื่อง Siemens Operator Conference 2008 ณ
โรงแรมอมารี วอเตอรเกจ กรุงเทพฯ
การสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลประจําป 2551 อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนาผูบริหาร เรื่องการบังคับบัญชาโดยมุงผลสัมฤทธิ์
ขององคกรรุนที่ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรมหลักสูตร นนทรีสีทองกาวทันไอที อาคารศูนยมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร

การอบรมหลักสูตร Multimedia on Web with flash
ActionScript 2.0
อาคารศูนยมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือขาย
นักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS )
การสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพรอมเมื่อมหาวิทยาลัย

นายคันธชล บุญเอีย่ ม
น.ส.จิตติมา กฤษดานนท
นางชิดชนก สายชุมอินทรนางสุรินทร
บัวทอง
น.ส.เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นายประสพสุข ผลดี
น.ส.สุมาลี กูลเหมือน
นางสนิท สุภะคะ
น.ส.เสาวลักษณ แหยมเจริญ
เจาหนาที่สํานักบริการคอมพิวเตอร
น.ส.เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นางศศิธร พูนเพิ่มศิริ

เกษตรศาสตรเปน

เจาหนาที่สํานักฯ
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31.
32.
33.

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
การอบรม Symantec Swxurity Information Manger
โรงแรม Pathumwan Princess กรุงเทพฯ
การสัมมนา เรื่อง กรอบการบริหารความเสี่ยงเชิง
บูรณาการ ERM-Intergrated Framework อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การศึกษาดูงานสถาบันและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม

34.

การฝกอบรมการจัดทํางบประมาณเงินรายไดผานระบบ
e-Revenue สํานักบริการคอมพิวเตอร

35.

การสัมมนาผูบริหาร มก. เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรม การบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูปดวย Mambo
อาคารศูนยบริการมัลติมีเดีย สํานักบริการคอมพิวเตอร
การอบรม Multi-Layer LAN Campus Architecture and
Design Principle ณ บริษัท ซิสโกฯ อาคารดิออฟฟต เซ็นทรัลเวิลดิ์
การสัมมนา เรื่อง "การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ"

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.

การอบรมเรื่อง Dell Client Workshop Q1 EY 10
อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร กรุงเทพฯ
การอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS3

การอบรม Design and Deployment of 802.11 Wireless LANs in the Enterprise บริษัท ซิสโก
ฯ อาคารดิออฟฟต เซ็นทรัลเวิลดิ์
การสัมมนา เรื่อง สายสัญญาณสื่อสาร ทางดวนสําหรับ
วันนี้และอนาคต โรงแรมสักภูเดือน จังหวัดนครราชสีมา
การฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รุนที่ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนา เรื่องฐานขอมูลบูรพาจารยแหง มก.
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสัมมนาหลักสูตรผูบริหารหนวยงาน เรื่อง
การใชระบบสหกรณสรางบํานาญสมาชิกของ สอ.มก.
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

น.ส.สุทธินี มหามิตร
นายชนะชัย พาขุนทด
นายประสพสุข ผลดี
นางชิดชนก สายชุมอินทร
นายพิชญ วิมุกตะลพ
นายวิโรจน ตั้งนิติพงศ
นายพรชัยยศ ชาญศิลป
นางชิดชนก สายชุมอินทร
น.ส.จิตธนา โตนดดง
น.ส.มัณทนา ใจมั่น
นางสุภาพร สอนวงษ
น.ส.มัณทนา ใจมั่น
น.ส.สุภณัฏฐ วิจิตรธรรมกุล
น.ส.สมใจ บรรเทากุล
นางสุภาพร สอนวงษ
นางพวงทิพย สัจจะเวทะ
นายคันธชล บุญเอีย่ ม
น.ส.กนกมน พัฒนศิริพงศ
นางกรองแกว อามาตยเสนา
นายพงศกร แสงวงศกร
นายอํานวย เงินพูนทรัพย
น.ส.สมใจ บรรเทากุล
นายเกษม วงคแสน
วาที่ร.ต.บัณฑิต นีกุลวัฒน
นางมลฤดี ตระกูลผุดผองน.ส.มัณทนา
ใจมั่น
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
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 เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงคอมพิวเตอรสวนบุคคล

เจาหนาที่สํานักฯ

48.

การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุนที่ 22-25

นายศุภกิตต คงนุน
นายธนากฤต ชวยเนียม
น.ส.กนกมน พัฒนศิริพงศ
นายชนะชัย พาขุนทด

8.6 การสนับสนุนการศึกษาตอ
สํานักบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองโดยการใหทุนการศึกษาตอเปนประจํา
ทุกป ในป 2551 มีบุคลากรไดรับทุนเพื่อการศึกษาตอในระดับปริญญาโท จํานวน 5 ราย ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นางอรุณ นฤทุม
นางสาวกัลยกร ทัดนําธง
นายวิโรจน ตั้งนิติพงศ
นายมหาราช ทศศะ

นางสาวทิพยรัตน แซหลี

หลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวม

วงเงินอนุมัติ (บาท)
118,400
200,000
200,000
144,600

181,600
844,600
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9. กิจกรรมทั่วไป
9.1 วันตอนรับปใหม
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงานสงทายปเกาตอนรับปฉลู
ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนประธาน และไดจัดกิจกรรม
เพื่อสรางความสามัคคีและสรางเสริมกําลังใจใหแกบุคลากรตางๆ อาทิ
เชน กีฬาพาสนุก การแตงกายแฟนซี การแสดงแสงสีเสียงของแตละ
กลุมสี การจับสลากของขวัญพิเศษ การประกาศผลและแจกรางวัล 5ส
การประกวดและประกาศผลการแขงขันแตงชุดแฟนซี
9.2 วันคลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอรครบรอบปที่ 24
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมเนือ่ งในวัน
คลายวันสถาปนาสํานักบริการคอมพิวเตอร ครบรอบปที่ 24
ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวน
พงษ ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร เปนประธานใน
พิธี โดยในชวงเชาเปนพิธสี งฆพระสงฆและการถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จํานวน 9 รูป ซึ่งรศ.วุฒิชัย กปล
กาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตัวแทนจากคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมารวมแสดงความยินดี
9.3 การวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบปที่ 66
คณะผูบริหารและเจาหนาทีส่ ํานักบริการคอมพิวเตอรไดรวม
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย เพื่อเปนการรวมรําลึกถึง
พระคุณของบุคคลผูที่รวมในการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเนือ่ ง
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 65 ใน
วันที่ 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
นักศึกษาเขารับการฝกงานในฝายที่เหมาะสม และนําเสนอผลงานที่ปฏิบัติและรับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกงาน
9.5 การสงมอบครุภัณฑ
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดสนับสนุนอุปกรณคอมพิวเตอรใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในป 2551 ไดสงมอบครุภัณฑเพื่อสนับสนุนงานดานไอทีใหแกหนวยงาน ดังนี้

ที่

ประเภทครุภณ
ั ฑ

หนวยงาน

จํานวน/เครื่อง

1

เครื่องคอมพิวเตอร

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร

2 ชุด

2

เครื่องคอมพิวเตอร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2

5 ชุด

3

กลองถายรูปดิจิตอล

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร

1 ชุด
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9.6 การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ.
2551 – 2554 พรอมกับการระดมความคิดการทบทวนและปรับแกวิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงค เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของสํานักบริการ
คอมพิวเตอร
9.7 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ในป 2551 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานัก
บริการคอมพิวเตอร ไดดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักบริการคอมพิวเตอรโดยรับการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 เพื่อการพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา
2551 ( 1 มิ.ย. 51 – 31 พ.ค. 52) โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรมีผลการดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนี
ประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2552 จํานวน 6
องคประกอบ ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมิน 6 องคประกอบ
องคประกอบ

จํานวนดัชนี
บังคับที่
ดําเนินการในป

คาเฉลี่ยผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ตามดัชนีที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ปการศึกษา
2551

การศึกษา 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
รวม

1

3.00

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

22

3.50

3.52

4.18

ดี

9.7 กิจกรรมขวัญใจ 5 ส Popular Vote
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส สํานักบริการ
คอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรในการ
รวมทํากิจกรรม 5 ส โดยการจัดกิจกรรมขวัญใจ 5 ส Popular Vote
ของสํานักบริการคอมพิวเตอรประจําป 2551 ดวยการคัดเลือกบุคลากร
ที่ดูแลโตะทํางานและบริเวณโดยรอบไดสะอาดและเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี
9. 8 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมสําหรับบุคลากร
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรรุน
ใหมเพื่อทดแทนเครื่องเดิมใหแกบุคลากรสํานักบริการ
คอมพิวเตอรทกุ คน พรอมทั้งการฝกอบรมการใชงานโปรแกรม
Windows 2007 กาทํา Map Network Drive ในการสํารองขอมูล
เพื่อการเปลี่ยนเครื่อง และการทํา Map Network Drive บน
ระบบปฏิบัติการ Windows Vista เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพ
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10. ผูเขาเยี่ยมชม
สํานักบริการคอมพิวเตอรไดใหการตอนรับคณะผูเยี่ยมชมดูงานจากหนวยงานราชการและเอกชน
จํานวน หนวยงานรวมทั้งสิน้ 680 คน จากหนวยงาน 26 แหง ดังนี้
วันเดือนป
หนวยงาน
จํานวน (คน)
พฤษภาคม 2552

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

17

คณะขาราชการภาควิชาพืชไร มหาวิทยาลัย Yezin

12

ประเทศสหภาพพมา
เมษายน 2552

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม

20

มีนาคม 2552

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

21

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

55

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กุมภาพันธ 2552

กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6

มกราคม 2552

กองบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ

13

จังหวัดจันทบุรี
ธันวาคม 2551

สํานักบริการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

11

คุณทหารลาดกระบัง
โครงการสัมมนาการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพอาจารยใน

20

สถาบันอุดมศึกษา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ

44

34

พฤศจิกายน 2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

40

มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

5

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

33

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

40

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สิงหาคม 2551

กรกฎาคม 2551

มิถุนายน 2551

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

10

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

50

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ

10

โรงเรียนศรีวฒ
ั นาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ

108

สํานักงานประกันสังคม

40

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

11

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

10

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา

6

กระทรวงพลังงาน

21

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

33

มหาวิทยาลัยมหิดล

31

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

13
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มิถุนายน 2551
คณะผูเยีย่ มชมจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มีนาคม 2552
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11. ขาวจากสื่อมวลชน
งานแถลงขาวประกาศผลและมอบรางวัลการแขงขัน
"โครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติ 2008
สํานักบริการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีกริดแหงชาติและ
บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด จัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริดระดับชาติเพื่อคนหา
สุดยอดเซียนโปรแกรม SuperComputer ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม2551 โดยผูสมัครตองศึกษาอยูใ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะมีการฝกอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการแขงขันดานการเขียนโปรแกรมแบบขนาน
ใหกับผูสมัคร และจะทําการแขงขันโดยแบงเปนทีม ๆ ละ 3 คน เพื่อพัฒนาโปรแกรมตามโจทยทกี่ ําหนดใหซึ่ง
ทีมที่ทํางานถูกตองและใชเวลานอยที่สุดจะเปนผูชนะเลิศ ทีมชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท
และสําหรับโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับserver 1 เครื่อง พรอมการติดตั้งโปรแกรม Open Source
สําหรับการศึกษาดวย
ผูชวยศาสตราจารยดร.ภุชงค อุทโยภาศ ผูอํานวยการศูนยไทยกริดแหงชาติ เผยวาโครงการประกวดครั้งนี้จัดขึ้น
เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการตื่นตัวในกลุม เยาวชนใหมกี ารเผยแพรแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
เทคโนโลยีกริด สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการคํานวณประสิทธิสูงโดยเนนการสรางนวัตกรรมใหม
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และยกระดับการพัฒนาโปรแกรมของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหเกิดการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีกริดในวงกวางพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูใ นเทคโนโลยีกริดเพิ่มมากขึน้ โดยการ
สงเสริมนวัตกรรมกริดใหลงไปสูระดับการศึกษาขั้นแรกเริ่ม
รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา ตัว
แปรสําคัญของนวัตกรรมกริดคือ การนําเทคโนโลยีมาแกปญหาตาง ๆ ของโลกไดรวดเร็วกวาที่ควรจะเปน โดย
การนําองคความรูอันมากมายมหาศาลมาแบงปนไดอยางรวดเร็วและทัว่ ถึงซึ่งทําใหเกิดการประมวลผลความรู
และตอยอดผลงานไดงายมากขึ้นซึ่งการแขงขันครั้งนี้เปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรุนใหมไดมาทดลองใช
เทคโนโลยีกริดแบบขนาน คือการนําเทคโนโลยีมาใชแบบไมมีลําดับขั้นหรือเปนการใชนวัตกรรมหลาย ๆ อยาง
พรอมกันในเวลาเดียว ซึ่งการใชเทคโนโลยีแบบขนานนีจ้ ะนําไปสูการพัฒ น า แ บ บ กา ว ก ร ะ โ ด ด ไ ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะจัดโรดโชวเพื่อประชาสัมพันธโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด
ระดับชาติในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้ วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรบางเขน , วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนระยอง
วิทยาคม จ.ระยอง , วันที6่ – 7 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณีจ.ลําปาง , วันที่13 – 14
มิถุนายน 2551 โรงเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลราชธานี , และวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2551 ณ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช นักเรียนที่จะเขารวมกิจกรรมโรดโชวตองลงทะเบียนลวงหนา
ทางระบบออนไลนหรือดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครและสงมาที่ gridcontest@ku.ac.th
คุณสรรพัชญ โสภณ กรรมการผูจัดการ และผูจัดการทัว่ ไปกลุมธุรกิจเทคโนโลยี
โซลูชั่นสกรุป บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย)
จํากัด กลาววา เอชพีเปนผูนําดานการ
ประมวลผลทางคอมพิวเตอรชั้นสูงพรอมสนับสนุน
กิจกรรมในครั้งนี้เต็มรูปแบบ โดยใหความสําคัญกับ
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีกริดและมีโซลูชั่นที่ครบ
ครันมากที่สุดสามารถรองรับการใชงานที่
หลากหลายทั้งทางดานวิศวกรรม 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 ไดเปดแถลงขาวตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 ออกโรด
โชวไปตามภูมภิ าคตาง ๆ ของประเทศไทย พรอมกับการแขงขัน
และมอบรางวัลในวันจันทรที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.3016.30 น. ณ หองแพลตตินั่ม 1 โรงแรมอินเตอรคอนติเนลตัน
กรุงเทพฯ
รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีม IOI2009 สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายวรภัทร บุญญฤทธิพงษ นายศิริ
ทรงพลโรจนกุล และนายเสรีรัฐ สิงหสุต จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก ทีม Beyond Blue Sky สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย ไดแก นางสาว
อินทุอร บุญประสิทธิ์ นายปฐมพงษ แมนประสาทกุล และนายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก ทีมลูกเจาพอ สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายกฤษฎิ์ ชัยโส นาย
ธนากร ปญญาเปยง และนายพลวัต ชุมอินทร
รางวัลชมเชย จํานวน 7 ทีม ไดแก
1.ทีมเบญจม สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายนิธวัฒน ลีละวัฒนพันธ นายบรรชร ชัยอภิวัฒน และนาย
ภาสกร ทองสันตติ์ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2. ทีมสาธิตจุฬา สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นางสาวทักษพร กิตติอัครเสถียร นายพีระพัฒน ไขมุกด
และนายอนุพงษ ใบหยก จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ทีมลิงใต สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายอนันต พูนสิริเศณษฐ นายฉัตรปวุฒิ ซิงตระกูล และนาย
ปราโมทย ธีรเศรษฐมานะกุล จากโรงเรียนอัสสัมชัน สมุทรปราการ
4. ทีมไหลลึก สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายสถิร ศิวพร นายธนาดุล ศุภพิทกั ษ และนายภัทรพร ผอง
อําไพ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5. ทีมน้ํานิ่ง สมาชิกผูเขาแขงขันประกอบดวย นายเทิดศักดิ์ ประสงคอมรชัย นางสาวณิชารีย ดํารงศักดิ์ และ
นายสรวิชญ จินดานุวัฒน 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 นายณัช เรือนเพ็ชร นายภควัต
นาควิจิตร และนายอดิเทพ แซอึ๋ง จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
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ภาคผนวก

วิสัยทัศน
สํานักบริการคอมพิวเตอรเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง ในการใหบริการและพัฒนาไอซีที เพื่อ
สนับสนุนการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส และเปนผูชี้นํา
แนวทางการใชไอซีทีแกสังคมและชุมชน
พันธกิจ
สํานักบริการคอมพิวเตอร มีพันธกิจ 4 ประการ
1. วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีใหครอบคลุมทุกหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนอง ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. ใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายแกหนวยงานและผูใชบริการของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาศักยภาพดานไอซีทีแกนิสิต บุคลากรและชุมชน ใหมีความรูค วามสามารถ 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
บุคลากรสํานักบริการคอมพิวเตอร
ปจจุบันสํานักบริการคอมพิวเตอรมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 99 คน จําแนกเปนขาราชการ จํานวน 37 คน
ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน พนักงานงบประมาณ จํานวน 10 คน พนักงานเงินรายได จํานวน 42 คน ลูกจาง
ชั่วคราวจํานวน 4 คน ลูกจางโครงการ 3 คน และพนักงานจางเหมา จํานวน 1 คน

บุคลากรจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด เปนดังนี้ ระดับปริญญาโท จํานวน 26 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 57
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 5 คน และระดับต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ จํานวน 11 คน
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1.4 งบประมาณรายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2550-2551
หนวย : บาท
ประเภท

ป 2550

ป 2551

เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว

17,854,368

16,801,198

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุคาสาธารณูปโภค

31,630,700

33,565,925

คาครุภัณฑที่ดนิ และสิ่งกอสราง

11,750,000

-

เงินอุดหนุน
รายจายอืน่ (ตามแผนแมบทสารสนเทศ)
งบกลาง
รวม

690,080

708,794

31,241,200

29,679,100

3,270,000

3,150,000

96,436,348

83,905,017
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1.5 รายการครุภัณฑสํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร ประจําป 2551

รายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เงินงบประมาณ

เงินรายได

20,779,100

6,150,000

อีเทอรเน็ตสวิตซ

950,000

งานพัฒนาซอฟตแวรบริหารมหาวิทยาลัย

950,000

ชุดอุปกรณมัลติมีเดีย

250,000

ชุดเครื่องวัดระบบเครือขาย

200,000
3,800,000

ชุดซอฟตแวรสําหรับงานฐานขอมูล
แอกเซสพอยต
ชุดโมดูล 10 กิกะบิต
เครือขายกิกะบิต
เอ็นเทอรไพรซเซิรฟเวอร
เครือขายอาคารเรียนรวม
ระบบขอมูลสํารองขนาดใหญ
เซิรฟเวอรแบบเอ็นเทอรไพรสสําหรับระบบ

ระบบเครือขายไรสาย
ระบบการประชุมทางไกลผานเครือขาย
ไฟรวอลล
ไมโครคอมพิวเตอร

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
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ระบบควบคุมชองสัญญาณเครือขาย

738,300

เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา

685,121

เครื่องพิมพแบบเลเซอร และเครื่องพิมพแบบเลเซอร

186,822

เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) 500 KVA
เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา(UPS) 1KVA ของ
วิทยาเขตสุพรรณบุรีเครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา
(UPS) 5KVA ของสํานักหอสมุด กพส.
เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร
ระบบเครือขายไรสาย (วิทยาเขตกําแพงแสน)

75,500

ระบบเครือขายไรสาย (วิทยาเขตสกลนคร)

519,645
470,800

ครุภัณฑสํานักงาน

1,400,000

ครุภัณฑสํานักงาน

100,000

ชุดจอภาพชนิดแบน

800,000

เครื่องอานบัตรอิเล็กทรอนิกส

250,000

ชุดเครื่องปรับอากาศ

250,000

ครุภัณฑยานพานหะและขนสง

300,000

รถสําหรับบริการซอมบํารุง

300,000

การปรับปรุงสภาพแวดลอม

1,050,000

การปรับปรุงหองการเรียนการสอนทางไกล

750,000

การปรับปรุงสํานักงานอาคาร Kasersart IT Square

300,000

รวม

20,779,100

8,900,000
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29,679,100

1.6 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําปงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
หนวย : บาท
ประเภท

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณเงินรายได

เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว

11,243,800

7,713,158

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค

14,024,200

23,533,262

-

12,270,000

980,900

1,324,233

28,195,200

-

-

2,807,500

54,441,100

47,648,153

คาครุภัณฑที่ดนิ และสิ่งกอสราง
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น (ตามแผนแมบทสารสนเทศ)
งบกลาง
รวม
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1.7 โครงการทีด่ ําเนินงานประจําป 2551
ฝายบริหารและธุรการ ไดดาํ เนินงานโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ
1.โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ
2. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑประจําปงบประมาณ
3. โครงการการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
4. โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ
5. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
6. โครงการระบบบุคลากรพี่เลี้ยง
7. โครงการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551-2552
8. โครงการกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ
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ฝายบริการและฝกอบรม ไดดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ
1. โครงการพัฒนางานบริการเว็บ Content Management System
2. โครงการสนับสนุนการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ e-book
3. โครงการการดําเนินงานและการใหบริการที่เกษตรศาสตรไอทีสแควร
4. โครงการไอซีทีสําหรับเยาวชน
5. โครงการใหความรูด านไอซีทีแกนิสิต
6. โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกอาจารยและบุคลากร
7. โครงการอบรมคอมพิวเตอรใหแกบุคคลทั่วไป
8. โครงการสัมมนาวิชาการเน็ตเดย
9. โครงการสัมมนาวิชาการ ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย
10. โครงการ KU-Magazine
11. โครงการคอมพิวเตอรสัมพันธ
12. โครงการบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก
ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ไดดาํ เนินงานโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ
1. การขยายชองสัญญาณเครือขายหลักขนาด 1 กิกะบิตตอวินาที
2. การขยายการเชื่อมตอเครือขายนนทรีของหมูบานวิทยาเขตกําแพงแสน
3. การขยายโครงขายการใหบริการเครือขายไรสาย
4. เครือขายหลักขนาด 10 กิกะบิตตอวินาที
5. ระบบโทรศัพทผานเครือขาย
6. ระบบการใหบริการ Oracle Database
7. ระบบปองกันเครือขายแบบกระจายภาระงาน
8. การติดตั้งระบบบริการเว็บโฮสติ้งแบบ Virtualization
9. การปรับปรุงระบบการใหบริการบัญชีผูใชเครือขายนนทรี
10. การติดตั้งระบบ Central Logging Server
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11. การจัดหาอุปกรณระบบความมั่นคง
12. พัฒนาระบบการใหบริการ Helpdesk
13. ทะเบียนจัดเก็บครุภัณฑฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ฝายสารสนเทศ ประกอบดวยโครงการ ไดดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ
1. โครงการตนแบบเว็บสารสนเทศมหาวิทยาลัย
2. โครงการปรับปรุงระบบเกรดออนไลน
3. โครงการพัฒนาเว็บการลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบงบประมาณ
5.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบพัสดุ
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเงินและการบัญชี

