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วันเวลาที่ผานไป พัฒนาการเทคโนโลยีไดกาวหนาอยางตอเนื่อง จากระบบการเชื่อมโยงเครือขายที่ใชสาย
มาเปนแบบไรสาย จากการใชคอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะ มาเปนแบบโนตบุค และเปนแบบโมบายทีพ่ กพาไดงา ย จนใน
ปจจุบนั สิง่ แวดลอมในมหาวิทยาลัยไดเปลีย่ นไปเปนมหาวิทยาลัยแบบไรสาย นิสติ ใชโนตบุค แทบเบล็ต และอุปกรณ
โมบายไดทุกหนแหง จนเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานการเรียนรูของนิสิตไดชัดเจน
แนละ เปนความสำเร็จของสำนักบริการคอมพิวเตอรที่ไดพัฒนางานใหรองรับการใชงาน ใหกาวทันกับ
ความต อ งการ มี ผ ลงานที่ น า ชื่ น ชม มี พั ฒ นาการและความก า วหน า อย า งต อ เนื่ อ ง เติ บ โตไปพร อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะการเปนผูนำทางดานเทคโนโลยีหลายๆ ดานของประเทศไทย โดยเฉพาะการนำพา
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยไรสาย
ภาระงานของสำนักฯ จึงเปนงานที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ จำเปน
ตอง มีทรัพยากรไอทีใหบริการมากมาย ตองดูแลเครือขายที่เชื่อมโยงทุกอาคาร ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหนวยงาน
เขาดวยกัน ตองบำรุงรักษาอุปกรณใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ภารกิจของสำนักบริการคอมพิวเตอรในวันนี้
จึงเปนภาระอันยิ่งใหญ
ยิง่ ในปจจุบนั วิถกี ารดำเนินชีวติ ของอาจารย บุคลากร และนิสติ ตองพึง่ พาเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต อีกทั้งตองบริการดวยคุณภาพสูง หากสิ่งเหลานี้หยุดการใหบริการเพียงระยะเวลาสั้นๆ จะเปน
ปญหาตอการดำเนินงานและวิถชี วี ติ ของประชาคมเหลานีเ้ ปนอยางยิง่ ภาระอันยิง่ ใหญของสำนักบริการคอมพิวเตอร
จึงตองสรางความเชือ่ มัน่ ในการบริการใหไดอยางตอเนือ่ ง แตจากวันเวลาทีผ่ า นไปเปนสิง่ ทีพ่ สิ จู นแลววาสำนักบริการ
คอมพิวเตอรกาวผานภารกิจที่หนักหนวงเหลานี้ไปไดดวยดี
งานที่ดำเนินการยังตองประสบกับความเสี่ยงในหลายๆ ดาน ความเสี่ยงในเรื่อการโจมตีจากผูไมหวังดี
ความเสี่ยงจากขอผิดพลาด หรือภัยธรรมชาติที่ไมคาดคิด การดูแลความมั่นคงปลอดภัยก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่สำนัก
บริการคอมพิวเตอรมีความรับผิดชอบตองยอมรับวาในระบบในปจจุบันมีความซับซอนสูงมาก โดยเฉพาะระบบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ มีเครือขายและอุปกรณเปนจำนวนมาก การดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยในดานตางๆ จึงเปนงานที่ตองการประสบการณและความสามารถพิเศษ สิ่งเหลานี้เปนเครื่อง
พิสูจนใหเห็นแลววา บุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอรมีความรูความชำนาญที่ทำใหภารกิจเหลานี้ประสบ
ความสำเร็จดวยดี
ความทาทายทีส่ ำคัญอยางใหญหลวงรอสำนักบริการคอมพิวเตอรอยูข า งหนาคือ การสรางอาคาร
คอมพิวเตอรหลังใหม ทีม่ พี นื้ ทีก่ ารใชงานเพิม่ ขึน้ จากเดิมมากเปนอาคารทันสมัยขนาดสิบชัน้
พรอมหองประชุมสัมมนา การดำเนินการวางโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีในอาคาร
หลังใหมจงึ เปนงานทีส่ ำคัญ และเปนงานทีจ่ ะทำใหสำนักบริการคอมพิวเตอรกา วไปขางหนา
อีกขั้นหนึ่ง งานที่กำลังดำเนินอยูนี้ ไดเปนไปตามแผนและมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง
ในไมชาเราคงไดเห็นสำนักบริการคอมพิวเตอรกับการบริการอีกมากมายที่จะมีใหนิสิต
อาจารย บุคลากร ไดใชประโยชน
ผลงานความกาวหนาของสำนักบริการคอมพิวเตอรในแตละปจึงมีมากมาย การ
รวบรวมผลงานและจัดทำขึ้นเปนรายงานประจำปนับเปนเรื่องดี เพราะจะเปน
เอกสารที่ไดบันทึกเรื่องราวของการทำงานตางๆ เอาไว สามารถเก็บความ
ทรงจำและความสำเร็จเหลานี้ไวเพื่อประจักษใหเห็นรูปธรรมของการ
ดำเนิ น การด า นต า งๆ เป น ตั ว อย า งให กั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี กั บ
หนวยงานอื่นได
ทายนี้ผมมีความชื่นชมในความตั้งใจทำงานดวยดีของทีมงาน
เจาหนาที่ ผูบ ริหารของสำนักบริการคอมพิวเตอร จนไดสรางผลงาน
อยางมากมายทีป่ รากฏในรายงานนี้ ไดสรางชือ่ เสียง เกียรติภมู ใิ หกบั
มหาวิทยาลัย และที่สำคัญไดสรางคุคาใหกับการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย สงผลใหนสิ ติ ทีจ่ บออกไปมีคณ
ุ ภาพเปนทีย่ อมรับ
อยางดียงิ่ ของสังคม ผมเชือ่ มัน่ วาผูบ ริหารและทีมงานของสำนัก
บริการคอมพิวเตอรจะสรางผลงานตอไปอีกมากมายในอนาคต
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สำนักบริการคอมพิวเตอรมีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามมุ ง มั่ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ใ ห เ ป น
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสชั้นนำ โดยทำหนาที่บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนางาน
ทางดาน ICT เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
สร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ผู ใช ง าน เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ในเวที โ ลกและสนั บ สนุ น การจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย ใหเปนผูนำทางดาน ICT ของประเทศ
ผลงานเดนที่ภาคภูมิใจในรอบปการศึกษาที่ผานมา ไดแก การพัฒนาระบบศูนยขอมูลมหาวิทยาลัย
(Business Intelligence) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับลงทะเบียนเรียนออนไลนงานบริการ
วิชาการ “คายเยาวชน คนยุคดิจิตอล” เปนตน นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักดานตางๆ
อาทิเชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริการ
วิชาการ การจัดการความรู การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
ในป ง บประมาณ 2553 - 2554 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ยั ง ได ส นั บ สนุ น โครงการก อ สร า ง
อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซึ่งเปนอาคาร 10 ชั้น พื้นที่ใชงานประมาณ 25,000 ตารางเมตร
ใชงบประมาณกวา 200 ลานบาท สำนักบริการคอมพิวเตอรจึงมีการเตรียมความพรอมโดยจัดทำแผนงาน
และโครงการที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อรองรับความตองการของผูใช
บริการกลุมเปาหมายใหเกิดประโยชนสูงสุด
ผมขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกทานที่ใหคำปรึกษาและสนับสนุน ขอขอบคุณ
ที ม งานทุ ก ฝ า ยในสั ง กั ด สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ที่ ไ ด ใ ห ค วามร ว มมื อ ร ว มใจในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต า งๆ
ใหสำเร็จลุลวงตามนโยบายและเปาหมายที่กำหนดดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณผูใชบริการที่ใหความไววางใจ
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ผมยินดีนอมรับเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการ
และสรางผลงานตางๆ ของสำนักบริการคอมพิวเตอรใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

รองศาสตราจารยประดนเดช นีละคุปต
3

ผลการดำเนินงาน
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร

ในรอบปการศึกษา 2553 สำนักบริการคอมพิวเตอรไดดำเนินงานวางแผนและพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ด า นไอซี ที ใ ห ค รอบคลุมทุกหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลั ย เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร แ ละ
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง บุคลากรและนิสิตมีไอซีทีที่เหมาะสมเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย ดังนี้
ไรสาย

1. ปรับปรุงระบบเครือขายแบบสายและ

สำนักบริการคอมพิวเตอรไดปรับปรุง
ระบบเครื อ ข า ยแบบสายและไร ส ายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชงานเครือขาย โดยปรับเปลีย่ น
อุปกรณสวิตชของหนวยงานตางๆ และปรับเปลีย่ น
อุ ป กรณ Access Point ของหน ว ยงานต า งๆ
จำนวน 48 จุด
2. ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณสำรองไฟฟา
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด ติ ด ตั้ ง ระบบสำรองไฟฟ า ขนาด 100 KVA สำหรั บ ห อ ง Data
Center เพื่อใหรองรับระบบการใหบริการเครื่อง
คอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยและระบบ WiMax และ
ติดตั้งระบบสำรองไฟฟา ขนาด 30 KVA สำหรับ
สำรองไฟใหแกเครื่องคอมพิวเตอรบางสวนที่ให
บริ ก ารที่ อ าคาร KITS อุ ป กรณ ค วบคุ ม ประตู
เขา-ออกของอาคาร KITS และเครื่องควบคุม
การเขาออกสถานทีจ่ อดรถบริเวณหลังอาคาร KITS
3. บริการติดตัง้ ระบบจัดการเนือ้ หาบนระบบ
ใหบริการเว็บโฮสติ้งหนวยงาน
สำนักบริการคอมพิวเตอรเปดใหบริการ
ติดตั้งเว็บไซตสำเร็จรูปบนระบบใหบริการเว็บโฮสติ้ง
สำหรับหนวยงานบริหารจัดการเนื้อหาในโฮมเพจแบบ
ไดนามิ ก เพื่ อ ลดป ญ หาการติ ด ตั้ ง โปรเเกรม CMS
บนระบบเว็บโฮสติ้งของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
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4. บริ ก ารแบบไดนามิ ก บนระบบโฮมเพจส ว นบุ ค คลของนิ สิ ต และบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดติดตั้งระบบฐานขอมูล MySQL สำหรับรองรับการใหบริการระบบ
ที่ตองการใชฐานขอมูลบนเครื่องพิรุณเซิรฟเวอร และปรับปรุงเว็บเซิรฟเวอรใหรองรับ PHP เวอรชั่น 5
สำหรับภาษาสคริป PHP รูปแบบใหมๆ ได เพื่อตอบสนองความตองการในการใชงานของสมาชิกเครือขาย
นนทรี ที่ตองการจัดทำโฮมเพจดวยการใชระบบชวยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System:
CMS) หรือเว็บสำเร็จรูปตางๆ เชน Joomla และ WordPress

5. ติดตั้งระบบมอนิเตอรเซิรฟเวอร Cacti Server
สำนักบริการคอมพิวเตอรติดตั้งระบบมอนิเตอรเซิรฟเวอร Cacti Server สำหรับตรวจสอบ
สถานการณทำงาน และโครงสรางการเชื่อมตอระบบงานตางๆ เชน ระบบสำรองขอมูล, LDAP Server,
Nontri Mail Server, ระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัย, ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย, Application Server,
ระบบสารสนเทศนิสิต

6. ระบบการบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดดำเนินการบันทึกขอมูลการจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
เพื่อเก็บประวัติการซอมบำรุง การติดตามการบำรุงรักษาตามสัญญา การตอสัญญาจางบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรแมขายเขาสูระบบสารสนเทศการบริหารและจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย
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7. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรแมขายรองรับการลงทะเบียนเรียน
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดศึกษา จำลองและทดสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอรแมขาย
สำหรับการลงทะเบียนเรียน โดยการกระจายภาระงาน (load balance) ไปยังระบบคอมพิวเตอรแมขายทุกๆ
ตัวที่ใชงาน เพื่อใหเกิดความสมดุลในการทำงานและสามารถเพิ่มจำนวนผูใชงานไดมากขึ้น ในการทดสอบ
ไดสราง Vmware เพื่อ migrate จาก Physical ไปยัง Virtual Machine จำนวน 15VM และไดทดสอบภาระ
การทำงาน (Load Test) โดยจำลองผูใชงานจำนวน 1,000-1,500 คน ลงทะเบียนพรอมกัน

8. ปรับปรุงระบบการใหบริการบัญชีเครือขายนนทรี ดังนี้
8.1 ปรับปรุงเว็บไซตสำหรับการใหบริการขอรหัสบัญชีผูใชเครือขายเพิ่มเติมใหสามารถแสดง
หนาจอเปนภาษาอังกฤษ พัฒนาระบบการลงทะเบียนขอรหัสบัญชีผูใชเครือขายสำหรับบุคลากรใหม และ
จัดทำรายงานสรุปบัญชีผูใชเครือขาย เพื่อใหรองรับการจัดเก็บขอมูลการรักษาเวลามาตรฐานการใหบริการ
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8.2 ขยายพื้นที่จัดเก็บอีเมล ของผูใชงานบนเครือขายนนทรี ผูใชงานที่เปนนิสิต จะขยายพื้นที่
จัดเก็บอีเมล จาก 200 เมกะไบต เปน 1 กิกะไบต ผูใชงานที่เปนผูดูแลอีเมลของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จะไดรับพื้นที่จัดเก็บอีเมล เพิ่มรวมเปน 2 กิกะไบต
9. ปรับปรุงระบบการใหบริการศูนยรับเรื่อง/แกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด พั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข อ มู ล การให บ ริ ก าร และปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
การใหบริการ ปรับปรุงสถานที่ใหบริการ สำหรับการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยรวม
บริการใหคำปรึกษาปญหา Helpdesk แกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรหนวยงาน (PC clinic) ดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครือขายที่ใหบริการภายในสำนักบริการคอมพิวเตอร
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10. การแสดงจำนวนผูใชเครือขายไรสาย
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบแสดงผลการจำนวนผูใชงานเครือขายไรสายในแตละโซน
โดยพั ฒนาระบบแสดงผลการจำนวนผูใช ง านเครื อ ข า ยแบบมี ส ายและไร ส ายในแยกตาม IP
Address เพื่อตรวจสอบจำนวน IP Address ที่มีการใชงานจริง ซึ่งสามารถเรียกแสดงผลไดที่เว็บ http://
158.108.2.7/rrd/DumpLastSeen.cgi

แสดงจำนวนผูใชเครือขายไรสายแยกตาม IP Address
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีผลดำเนินการ ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศนิสิต
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบพิมพ KU2 แบบ online เพื่อใหนิสิตพิมพ KU2 ผานเว็บ
ไดเองโดยไมตองไปรอรับที่อาจารยที่ปรึกษา เพื่อลดภาระของอาจารยที่ปรึกษา และลดภาระใหการออก
ใบเสร็จรับเงินใหมในกรณีทนี่ สิ ติ ทำใบเสร็จรับเงินหาย และพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเดิม โดยปรับปรุงระบบ
การลงทะเบียนรายวิชาผานเว็บ เพือ่ ลดเวลาการใชงานทรัพยากรระบบ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการเขาใชงาน
ระบบใหมากขึ้น โดยไมรบกวนระบบงานอื่นๆ ปรับปรุงการชำระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร (KU9) และ
ปรับเปลี่ยนการแสดงแบบ KU9 จากเดิมใช HTML เปลี่ยนเปน PDF เพื่อลดปญหาการติดตั้งโปรแกรมจาวา
และการตั้งคาหนากระดาษ ปรับปรุงฐานขอมูลนิสิตใหมที่ใชในการขอ Account เพื่อไมใหรบกวนระบบ
ลงทะเบียนนิสิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสิต https://std.regis.ku.ac.th/
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ดังนี้

2. เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสติ โครงการภาคพิเศษ ไดพฒ
ั นาเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

2.1 พัฒนา ปรับปรุง เว็บการลงทะเบียนเรียนนิสติ โครงการภาคพิเศษสาหรับนิสติ หลักสูตรปริญญา
โท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.2 เพิ่มการใหบริการลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษสาหรับนิสิตหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และนิสิตนานาชาติโครงการภาคพิเศษ
2.3 เพิ่มเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของนิสิตโครงการภาคพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

3. เว็บระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยเพิ่มเมนูรายการ
หลักสูตรทีไ่ ดรบั การอนุมตั ิ รายการหลักสูตรปรับปรุง - ปรับปรุงขอมูลหลักสูตร และรายการหลักสูตรปรับปรุง ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบการใชงาน เรื่องการนำขอมูลเขาและ
ติดตามสถานภาพการเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดูรายละเอียดไดที่เว็บ
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workﬂow
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4. เว็บระบบเชื่อมโยงรหัสขอมูลกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Web Mapping)
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยปรับปรุงขอมูล
เพิ่ ม เติ ม จากตาราง Reference ฐานข อ มู ล สกอ. เข า สู ต ารางเชื่ อ มโยงรหั ส ข อ มู ล กลางมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ดูรายละเอียด ไดที่เว็บระบบเชื่อมโยงรหัสขอมูลกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร https://
data.ku.ac.th/mapping/

5. การจัดทำฐานขอมูล ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงาน
ทำของบัณฑิต
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทำฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สง สกอ. ตามกำหนด และสงผานขอมูล
เขาสูเครือขาย สกอ. ที่ http://www.data.mua.go.th/cchedata/ ดูรายละเอียดไดที่ เว็บการจัดทำ
ฐานขอมูล
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•
•
•
•
•

นักศึกษา https://www.regis.ku.ac.th/kpr/
บุคลากร http://www.person.ku.ac.th/stat/stat.html
หลักสูตร https://www.regis.ku.ac.th/cpctrt/curriculum/
การเงิน https://acc3d.ku.ac.th/acc3dv2/information/planning/ cohEDU.html
ภาวะการหางานทำ http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/activity/
work50.pdf

6. เว็บเพจสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยปรับปรุงโปรแกรม
ไคลแอนต และเว็บเพจสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงระบการรายงานสำหรับพิมพทรานสคริปต
โอนยาย ดูรายละเอียดไดที่เว็บเพจสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/
kugradNew/mis

7. ระบบบริการเกรดออนไลน
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบ
รองรับการปรับแกเกรดตาม KU5 และ KU7 การปรับปรุงขอมูลอาจารยผูสอนไดเพื่อลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และจัดทำเว็บเซอรวิสเพื่อรับสงขอมูลระหวางฐานขอมูลกลางและระบบบริการเกรดออนไลน
ดูรายละเอียดไดที่ เว็บระบบบริการเกรดออนไลน https://grade.ku.ac.th
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8. ระบบสนับสนุนอาจารยที่ปรึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยสรางเครื่องมือ
ที่ใชในการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยที่ปรึกษา และนิสิตในความดูแล เชน การนัดหมายและการรับสง
ขอความระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิต เปนตน พัฒนาระบบใหสามารถกำหนดตัวอาจารยที่ปรึกษา
ใหกับนิสิตใหแลวเสร็จในขั้นตอนเดียว สามารถบันทึกและสืบคนการใหคาปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาได
และไดจัดอบรมการใชงานระบบใหแกบุคลากรที่ใชงาน ดูรายละเอียดไดที่เว็บระบบงานอาจารยที่ปรึกษา
ออนไลน https://advisor.ku.ac.th/

9. ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนโครงการการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก ระหวางประเทศ 2011
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสำนักบริการคอมพิวเตอรจัดทำระบบลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ
การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ 2011 ผานเว็บ สำหรับรองรับการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศครัง้ ที่ 23 ในป พ.ศ. 2554 ซึง่ ไดพฒ
ั นาตนแบบระบบการลงทะเบียนสาหรับการแขงขัน The Sixth
Thailand Olympiad in Informatics - 6th TOI ดูรายละเอียดไดที่ เว็บระบบ http://ioi2011.or.th/ioireg/
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10. ระบบศูนยขอมูลมหาวิทยาลัย (Business Intelligence (BI))
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบศูนยขอมูลมหาวิทยาลัย Business Intelligence (BI)
สำหรับการรายงานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทำเปนรายงานสรุปตัวชี้วัดสำหรับผูบริหาร
ใหสอดรับกับดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยง
ขอมูลกับฐานขอมูลหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก ฐานขอมูลนิสิต ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลหลักสูตร
และฐานขอมูลงบประมาณและการเงิน ดูรายละเอียดไดที่เว็บระบบ BI https://bi.dev.ku.ac.th:9704/
analytics/

นอกจากนี้ ห น ว ยงานผู ข ายซอฟต แวร ไ ด จั ด อบรมเพิ่ ม ความรู แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านด ว ย
ซอฟตแวร BI ใหแกคณะทำงานพัฒนาระบบ BI บุคลากรสำนักฯ ที่สนใจ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่เปนผูใชงาน เพื่อใหบุคลากรมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยซอฟตแวรดังกลาว ซึ่งคณะทำงาน
พัฒนาระบบ BI ไดนำความรูไ ปพัฒนาและเตรียมความพรอมของระบบ สำหรับการใหบริการแกหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยตามหนาที่ที่ระบุไวในคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
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11. ระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการในระบบแทง
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดเก็บและรายงานผลเงินเดือน
ของขาราชการในระบบแทง ซึ่งระบบจะตรวจสอบประเภท ตำแหนง ฐานเงินเดือนและคำนวณเงินเดือน
ใหโดยอัตโนมัติ การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในระบบแทง และแสดงเอกสารที่เกี่ยวของกับการเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการในระบบแทง ดูรายละเอียดไดที่ https://personinfo.cpc.ku.ac.th/salary

12. ระบบบัญชีสามมิติ ไดพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดย
ระบบคำของบประมาณเงินรายได
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด ส ำรวจความพึ ง พอใจในการทำงานของระบบเดิ ม เพื่ อ นำผล
การประเมินฯ มาปรับปรุงระบบคำขอและจัดสรรที่ชัดเจน
ระบบพัสดุ
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพย และพัฒนาระบบการดำเนินงาน
พัสดุใหครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งอยูระหวางการทดสอบใชงาน
ระบบใบเสร็จรับเงิน
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบการพิมพใบเสร็จรับเงิน ใหสามารถพิมพใบเสร็จผาน
ทางพอรตขนาน LPT และพอรต USB ดูรายละเอียดไดที่ เว็บระบบบัญชีสามมิติ https://acc3d.ku.ac.th
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3. การบริการวิชาการ

1. สัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย 2010”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
เห็นความสำคัญและความจำเปนที่จะพัฒนาการศึกษาไทยโดยใชไอซีทีเปนเครื่องมือ จึงไดจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ ICTEd ขึน้ เปนประจำทุกป โดยมีจดุ มุง หมายทีเ่ ปนแหลงนำเสนอแนวคิด และรูปแบบการประยุกต
ใชไอซีทีทางดานการศึกษา โดยในครั้งนี้จะเนนเรื่อง พลิกโฉมการเรียนดวยเครื่องมือใหมทางไอซีที (ICT as
tools for Learning Revolution) เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูเกี่ยวของกับการศึกษา
ในทุกระดับ ในป 2553 ไดจัดขึ้นในระหวาง ระหวางวันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีผูเขารวมสัมมนา
จำนวน 205 คน
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2. สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “NETDAY 2010”
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดย
ความร ว มมื อ กั บ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกั ด (TCS) ร ว มกั น จั ด สั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ ง
“NETDAY 2010” เพื่อเปนการเผยแพรเทคโนโลยีเครือขาย และผลของเทคโนโลยีตอสังคมสมัยใหมในดาน
ตางๆ ระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีผูเขารวมสัมมนา จำนวน 244 คน

3. Grid Technology Innovation Contest
สำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูรับดำเนินการโครงการจากศูนย
ไทยกริดแหงชาติ สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยการรวมมือ
และประสานงานกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) จัดงานแขงขัน
“Grid Technology Innovation Contest” ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร โดยดำเนินการอบรมใหความรู
พื้นฐานดานการเขียนโปรแกรมแบบขนานใหกับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน
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4. กิจกรรม ICT CAMP (MICT Digital Youth Camp) คายเยาวชน คนยุคดิจิตอล
สำนักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน ระหว า งวั น ที่ 15-21 มี น าคม พ.ศ. 2554 ณ บ า นวิ ท ยาศาสตร สิ ริ น ธร อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร
ประเทศไทย เพื่อใหเด็กและเยาวชนและครู ผูปกครอง และกลุมชุมชนของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดาน ICT โดยเนนทักษะกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค แยกแยะ
ขาวสาร ขอมูลความรูที่ถูกตอง เขาใจสังคม กฎระเบียบมีคุณธรรมจริยธรรม และชวยเหลือสังคมใหนาอยู
สามารถอยูรวมกันในสังคมไซเบอร มีเยาวชนเขารวมโครงการจำนวน 200 คน

5. โครงการคายเยาวชนสมองแกวรุนที่ 24
สำนั ก ส ง เสริ ม และฝ ก อบรม มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน รวมกับสำนักบริการ
คอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาสงเสริม และนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
คณะศึกษาศาสตร และบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำกัด จัดโครงการคายเยาวชนสมองแกว รุนที่ 24 ใหแก
เยาวชนอายุระหวาง 10-13 ป ระหวางวันที่ 25 เมษายน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยกิจกรรมในคายประกอบดวย
การสรางหุนยนตขนาดเล็กดวยโปรแกรมการสรางโครงงาน
ทางวิ ท ยาศาสตร เป น ต น โดยมี เ ยาวชนเข า ร ว มโครงการ
จำนวน 200 คน
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6. การอบรมใหความรูทางวิชาการคอมพิวเตอรแกนิสิต บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดอบรมคอมพิวเตอร ดังนี้
1.1 จัดอบรมใหแกนิสิต จำนวน 2 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมจำนวน 32 คน
1.2 จัดอบรมใหแกบุคลากร มก. จำนวน 7 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมจำนวน 115 คน
1.3 จัดอบรมใหแกบุคคลทั่วไป จำนวน 7 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมจำนวน 227 คน
1.4 จัดอบรมใหแกหนวยงานภายนอก จำนวน 8 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมจำนวน 154 คน
1.5 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมตามหลักวิศวกรรมซอฟตแวร เพื่อเปนแนวปฏิบัติ
ที่ เ ป น มาตรฐานในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ สำหรั บ บุ ค ลากรที่ เ ป น ผู พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ ซึ่งนำมาใชในการพัฒนาระบบสงเสริมการมีงานทำ

7. การใหบริการการใชสถานที่หองอบรมแกหนวยงานตางๆ
สำนักบริการคอมพิวเตอรใหบริการหองอบรมคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ โดยมีผูใชบริการ ดังนี้
หนวยงานภายใน มก. จำนวน 64 หนวยงาน มีผูมาใชบริการหองทั้งสิ้น จำนวน 7,183 คน
จำนวนชั่วโมง 805 ชั่วโมง
หนวยงานภายนอก มก. จำนวน 58 หนวยงาน มีผูมาใชบริการหองทั้งสิ้น จำนวน 8,315 คน
จำนวนชั่วโมง 1,216 ชั่วโมง
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8. บริการเครื่องคอมพิวเตอรที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square1 (KITS1)
สำนักบริการคอมพิวเตอรเปดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรแกนิสิตและบุคลากร โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใหบริการ 3 ประเภท คือ เครื่องคอมพิวเตอร HP รุน DC7900SFF จำนวน 111 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร APPLE รุน IMAC จำนวน 66 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา APPLE
รุน MACBOOK จำนวน 41 เครื่อง รวมเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 220 เครื่อง โดยเปนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใหบริการนิสิตจำนวน 215 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการจองใชงาน จำนวน 3 เครื่อง และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใหบริการพิมพงานจำนวน 2 เครื่อง

9. เปดใหบริการเครือ่ งคอมพิวเตอรทหี่ อ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร อาคาร Kasetsart IT Square 2
(KITS2)
สำนักบริการคอมพิวเตอรเปดใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553
สำหรับบริการการเรียนการสอนวิชาบูรณาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการใชบริการหอง A จำนวน 32,142
ชม.-จอภาพ และหอง B จำนวน 17,946 ชม.-จอภาพ
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10. บริหารจัดการและปรับปรุงเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร ไ ด อ อกแบบและปรั บ ปรุ ง เว็ บ เพจมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ใ ห มี
รูปแบบใหม ปรับหมวดหมูหนาเว็บเพจใหดูนาสนใจและทันสมัยขึ้น ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทุกวัน
หรือทุกครั้งที่มีขาว โดยผูเขาเยี่ยมชมเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 จำนวน 1,243,302 ผูเขาชม (ที่มา : Google Analytics https://www.
google.com/analytics/reporting)

11. บริหารจัดการและปรับปรุงเว็บเพจสานักบริการคอมพิวเตอร
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดปรับปรุงเว็บเพจสำนักบริการคอมพิวเตอร โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การแสดงผลของเมนู ใ หม เพิ่ ม เมนู ล็ อ กอิ น สาหรั บ การเชื่ อ มโยงไปเว็ บ ภายในสานั ก ฯ (private) เพิ่ ม
Extension : Clocks และเพิ่มไอคอน Hot Links ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทุกวันหรือทุกครั้ง
ที่มีขาว โดยมีผูเขาเยี่ยมชมเว็บสำนักบริการคอมพิวเตอรตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มีนาคม
2554 จำนวน 114,240 ผูเขาชม (ที่มา : Joomla Administration http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/
administrator/)
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12. ใหบริการงานการเรียนการสอนทางไกล
ในรอบปการศึกษา 2553 สำนักบริการคอมพิวเตอรใหบริการหองการเรียนการสอนทางไกล 2 หอง
ไปยังวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีการเรียนการสอนทางไกลภาคการศึกษาละ 12 วิชา
ใชเวลาในการถายทอดการเรียนการสอนจำนวน 1,139 ชั่วโมง
13. บริการถายทอดสดผานเว็บ
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร
บริ ก ารถ า ยทอดสดผ า นเว็ บ ในกิ จ กรรม
บรรยาย/สั ม มนาของหน ว ยงานต า งๆ
ของมหาวิทยาลัย จากหองประชุมสุธรรม
อารี กุ ล ห อ งประชุ ม กำพล อดุ ล ย วิ ท ย
และหองประชุมธีระ สูตะบุตร ผานทาง
เครื อ ข า ยของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก าร
ถายทอดสดจำนวน 20 ครั้ง และใชเวลา
ถายทอดจำนวน 88 ชั่วโมง โดยสามารถ
เข า ชมการถ า ยทอดสดผ า นเว็ บ ได ที่
http://live.ku.ac.th
14. จัดทำเอกสารเผยแพรอิเล็กทรอนิกส
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกสเผยแพรบนเว็บ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
เว็บนิตยสารเกษตรศาสตร (KU e-Magazine) จัดทำทุกเดือนๆ ละ 1 ฉบับ ในแตละฉบับ
จะมีเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับดานการเกษตร ไอทีคอมพิวเตอร และเรื่องนารูทั่วไป โดยสามารถเขาไปอานไดที่
http://www.ku.ac.th/e-magazine/
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เว็บคอมพิวเตอรสัมพันธ จัดทำทุกเดือนๆ ละ 1 ฉบับ ในแตละฉบับจะมีขาวสารดานโครงการ
กิ จ กรรม ประชุ ม อบรม สัมมนา เยี่ยมชมดูงาน และผลการดำเนิ น การของสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร
โดยสามารถเขาไปอานไดที่ http://www.cpc.ku.ac.th/news/comsumpan/

15. ผูเขาเยี่ยมชม
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดใหการตอนรับ คณาจารย นักศึกษา นักเรียน และเจาหนาที่จาก
หนวยงานราชการและเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดมาเยี่ยมชมการดำเนินงานในดานตางๆ
อาทิ เชน หองปฏิบัติการเกษตรศาสตรไอทีสแควร หองปฏิบัติการเซิรฟเวอร การบริหารจัดการระบบ
เครือขาย ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส โดยมีหนวยทั้งจำนวน 22 หนวยงาน 594 คน
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4. การจัดการความรู

สำนักบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนการจัดกิจกรรมถายทอดความรู เนนการเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ใหแกผูรวมงาน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรูสำนักบริการคอมพิวเตอร เปนผูรับผิดชอบ และไดกำหนด
ใหมีการถายทอดความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมหนึ่งของแผนการจัดการความรู ประจำป
2553 ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู

วันเดือนป
25 พ.ย. 2553
21 ธ.ค. 2553
23 ธ.ค. 2553
21 ม.ค. 2554
11 มี.ค. 2554
16 มี.ค. 2554
18 มี.ค. 2554
25 มี.ค. 2554
30 มี.ค. 2554
28 เม.ย. 2554
26 พ.ค. 2554
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เรื่อง
Linux
Switch
Wireless
Linux (Advance)
การติดตั้งระบบ CMS อยางปลอดภัย
การใชงาน Captcha และ PhpMailer
บนเครือขายนนทรี
IT Service Tracking กรอกอยางไร
ใหมีความสุข
VPN
IPV6
การใช NTP
Kaspersky Admin

ผูบรรยาย/ฝาย
มหาราช ทศศะ
ศรัณยู อันตระกูล
ยุวดี กาญจนวงศ
มหาราช ทศศะ
ธนลักษณ นิลพงษบวร
ชนะชัย พาขุนทด
พจีจินต อาวรณ
สุรชัย จิตพินิจยล
สุรชัย จิตพินิจยล
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
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5. การพัฒนาบุคลากร

1. การสนับสนุนบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได
สำนักบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได ดังนี้
- ใหเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย (กส.มก.) โดยสำนักฯ สนับสนุน
เงินสมทบรอยละ 3 ของเงินเดือน
- จัดใหมีการตอสัญญาจางพนักงานเงินรายได ครั้งละ 3 ป สำหรับพนักงานฯ ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑที่สำนักฯ กำหนด
- จัดใหมีคาตอบแทนวิชาชีพ และคาตอบแทนพิเศษ สำหรับตำแหนงวิศวกร ซึ่งเปนตำแหนง
ที่หาผูสมัครบรรจุไดยาก
- จัดใหมีกองทุนพัฒนาสำนักบริการคอมพิวเตอร เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากร
- จัดหองพักสำหรับบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในชวง 23.00 น.

2. การสนับสนุนทุนการศึกษาตอ
สำนักบริการคอมพิวเตอรสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น ในปการศึกษา 2553 มีบุคลากรที่ศึกษาตอและสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
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3. การดูแลสุขภาพของบุคลากร
สำนักบริการคอมพิวเตอรมนี โยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยจัดหองและอุปกรณออกกำลังกาย
ใหแกบคุ ลากรมีเครือ่ งออกกำลังกายจำนวน 10 ชนิด โดยหองออกกำลังกายใหบริการแกบคุ ลากรสำนักบริการ
คอมพิวเตอร ตั้งแตเวลา 16.30-18.30 น. ตั้งอยู ณ ชั้น 3 อาคารศูนยมัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร

4. การใหความรูดานวินัยและจรรยาบรรณ
สำนักบริการคอมพิวเตอร จัดอบรมใหความรูดานวินัยและจรรยาบรรณ แกผูบริหารและบุคลากร
ของสำนักบริการคอมพิวเตอรเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ณ หองประชุม 101 อาคารสำนักบริการ
คอมพิวเตอร วิทยากรโดยนายฉัตรชัย จรูญพงศ ผูอำนวยการสำนักกฎหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาบรรยายใหความรูและความเขาใจดานวินัยและจรรยาบรรณมีบุคลากรเขารับฟง จำนวน 60 คน
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6. การพัฒนาองคกร

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดทำแผนยุทธศาสตรสำนักบริการคอมพิวเตอร ประจำป 25512554 โดยสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการทบทวนเพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร ประจำป 2555-2559 โดยมีผูบริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอรรวมกันจัดทำแผน
ยุทธศาสตร ประจำป 2555-2559 ดังนี้
1.1 สำนักบริการคอมพิวเตอรจัดประชุมบุคลากรทุกระดับ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553
โดยมี รศ.ประดนเดช นีละคุปต ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร ชี้แจงวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและ
แผนยุทธศาสตรสำนักบริการคอมพิวเตอร ประจำป พ.ศ. 2551-2554 เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน
ของสำนักบริการคอมพิวเตอรในปการศึกษา 2553

1.2 สำนักบริการคอมพิวเตอร จัดสัมมนาบุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1
ประจำป 2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ภายใตหัวขอกิจกรรม “รวมใจกันสรางแผนยุทธศาสตร
ประจำป 2555-2559” ณ โรงแรม Rose Garden Riverside สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วิทยากร
โดย รศ.ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ หัวหนาภาควิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาสังคมศาสตร
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การสัมมนาในครั้งนี้เปนการประชุมกลุมยอย กลุมละ
20 คน จำนวน 4 กลุม เพื่อระดมความคิดในการจัดทำวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร วิเคราะหจุดออน
จุ ด แข็ ง โอกาส และอุ ป สรรค รวมไปถึ ง การเรี ย นรู แ ผนกลยุ ท ธ การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายใน
และภายนอก การประเมินตนเอง การจัดทำ SWOT Analysis
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1.3 สำนักบริการคอมพิวเตอร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผูบริหารหัวหนาฝาย หัวหนางาน
เพื่อรวมจัดทำแผนยุทธศาสตร ประจำป 2555-2559 และทำประชาพิจารณรวมกัน ในวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 ณ หองประชุม ยืน ภูวรวรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร
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1.4 รศ.ประดนเดช นีละคุปต ผูอำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร ชี้แจงวิสัยทัศนและแผน
ยุทธศาสตร ประจำป 2555-2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ หองประชุม 101 อาคารสำนักบริการ
คอมพิวเตอร โดยมีผูบริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร เขารวมรับฟงอยางพรอมเพรียงกัน

2. การบริหารความเสี่ยง
สำนักบริการคอมพิวเตอรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันจันทรที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ 2554 ซึ่งบุคลากรของทุกฝายไดรวมกันวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด
ความเสี่ยง 3 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการปฏิบัติงาน และดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2553

3. สั ม มนาบุ ค ลากรประจำป

สำนั ก บริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสัมมนา
บุคลากร เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร
ของสำนักบริการคอมพิวเตอร ไดมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนความรูและถายทอด
ประสบการณทำงานรวมกัน โดยจัดขึ้น
ในระหวางวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2553 ณ โรงแรมนิวแทรเวลบีช รีสอรท
จังหวัดจันทบุรี

4. การประกันคุณภาพ
ในปการศึกษา 2552 สำนักบริการคอมพิวเตอรมีการดำเนินงานในระบบการประกันคุณภาพ
อย า งต อ เนื่ อ ง และเป น ไปตามเกณฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด โดยมี ก ารดำเนิ น งานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ โดยการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 อยูในเกณฑดี
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7. กิจกรรมทั่วไป

1. วันพัฒนาและปลูกตนไม
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร
ไดรวมกิจกรรมตามโครงการวันพัฒนาและ
ปลูกตนไมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจำปการศึกษา 2553 ที่จัดขึ้นในวันที่
26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อสงเสริมการทำงานเปนทีม และสราง
ความสามัคคีภายในหนวยงาน

2. วันแหงความทรงจำ
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงานวันแหงความทรงจำใหแกบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
กอนกำหนด จำนวน 2 คน คือ นางเจน สราทไทย และนางพัทธมน จันทนมัฏฐะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร
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ผลการดำเนินงาน
3. กิจกรรมวันขึ้นปใหม
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมวันขึ้นปใหมในวัที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อสืบสาน
ประเพณี ข องไทยและการสานสั ม พั น ธ อั น ดี ใ นระหว า งบุ ค ลากร โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการแข ง ขั น กี ฬ า
การแสดง และการมอบของรางวัลเปนขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากร
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ผลการดำเนินงาน

4. วางพวงมาลารำลึกสามบูรพาจารย
คณะผูบ ริหาร และเจาหนาทีส่ ำนักบริการ
คอมพิวเตอร รวมวางพวงมาลารำลึกสามบูรพาจารย
เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2554 เนื่ อ งในวั น
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 68 ป
ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย

5. งานวันคลายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร ปที่ 26
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร ครบรอบปที่ 26 ในวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. 2554 สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแดพระสงฆ และการบรรยายเพื่อให
ความรูแกบุคลากรในเรื่องวัฒนธรรมองคกร โดย รศ.ประดนเดช นีละคุปต ผูอำนวยการสำนักบริการ
คอมพิวเตอร
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ผลการดำเนินงาน
6. กิจกรรมวันสงกรานต
สำนักบริการคอมพิวเตอรไดจัดงานสืบสาน
ประเพณี ใ นวั น ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยได
ร ว มกั น สรงน้ ำ พระพุ ท ธชิ น สี ห ซึ่ ง เป น พระประจำ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และมี ก ารรดน้ ำ ขอพร
จากผู บ ริ ห ารสำนั บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร แ ละการเล น
สาดน้ำกันตามประเพณี

7. วันแหงการสรางสัมมาทิฐิ
วั น แห ง การสร า งสั ม มาทิ ฐิ จั ด ขึ้ น ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สร า งความรู รั ก สามั ค คี
สรางความมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร และใหบุคลากรไดรับทราบความกาวหนาและแนวทาง
การบริ ห ารงาน รวมถึ ง สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งร ว มกั น เป น การสร า งสั ม มาทิ ฐิ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น แก สั ง คม
โดยจัดใหบุคลากรไดทำกิจกรรมรวมกันเปนประจำทุกเดือน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
ขอมูลสารสนเทศบุคคล

ปจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 82 คน จำแนกเปน ขาราชการ จำนวน 34 คน
พนักงานงบประมาณ จำนวน 12 คน พนักงานเงินรายได จำนวน 33 คน ลูกจางชั่วคราว จำนวน 1 คน
ลูกจางประจำ 2 คน
21
ขาราชการ
พนักงานงบประมาณ
พนักงานเงินรายได
ลูกจางประจำ
ลูกจางชั่วคราว

42

33

12
บุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เปนดังนี้ ระดับปริญญาโท จำนวน 22 คน ระดับปริญญาตรี
46 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 4 คน
ต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน
5
4
42
5
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

46
งบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรประจำป พ.ศ. 2554
งบประมาณแผนดิน (บาท)
*งบบุคลากร
12,347,000
งบดำเนินงาน
11,349,400
งบลงทุน
5,600,600
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม
29,297,000
* รวมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1,827,373 บาท
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งบประมาณเงินรายได (บาท)
งบบุคลากร
9,057,933
งบดำเนินงาน
15,042,618
งบลงทุน
11,570,000
งบเงินอุดหนุน
1,984,967
งบรายจายอื่น
3,095,269
รวม
40,750,787

ภาคผนวก

43%
27%

บุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน

30%
กราฟงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบประมาณแผนดิน)

5%

8%

22%

28%

37%

บุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

กราฟงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบประมาณเงินรายได)
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38
แผนงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานเดิม
4 โครงการ
6 โครงการ
6 โครงการ
4 โครงการ
20 โครงการ

4,460
35,463

ผูใชบริการ (คน)
5,084 4,121 4,140
ชม.-จอภาพที่มีผูใชบริการ 31,433 25,107 35,998

ก.ค.

ส.ค.

มิ.ย.

ป 2553
ก.ย.

รายการ
พ.ย.

3,002 4,623
17,852 34,919

ต.ค.

3,426
24,946

ธ.ค.

แผนงานพัฒนาการ
ใหบริการสนับสนุน
2 โครงการ
3 โครงการ
5 โครงการ

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร ที่ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร Kasetsart IT Square (KITS1)

10. สถิติการใหบริการ

บริหารและธุรการ
บริการและฝกอบรม
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
สารสนเทศ
รวม

ฝาย

แผนงานประจำปของสำนักบริการคอมพิวเตอร
สำนักบริการคอมพิวเตอรมีแผนงาน โครงการประจำปงบประมาณ 2553 ดังนี้

3,742
28,232

ม.ค.

2,977
16,048

ก.พ.

แผนงานพัฒนาหรือ
สรางระบบที่เปนชิ้นงาน
1 โครงการ
3 โครงการ
3 โครงการ
7 โครงการ

3,030
17,457

ป 2554
มี.ค.

พ.ค.
1,979 2,061
14,022 13,432

เม.ย.

5 โครงการ
11 โครงการ
6 โครงการ
10 โครงการ
32 โครงการ

รวม (โครงการ)

ภาคผนวก

มิ.ย.
2,214
4,428
1,529
3,058

1,639
3,278

ส.ค.

2,447
4,894

ก.ค.

1,754
3,508

2,488
4,976

ป 2553
ก.ย.

เดือน / ป

-

-

ต.ค.

ป 2553
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
จำนวนครัง้ ในการถายทอดสด 2
4
4
4
1
จำนวนชั่วโมงที่ถายทอด
8
24
14
10
3
จำนวนผูเขาชม
5,407 14,924 6,749 7,222 5,911

การบริการถายทอดสดผานเครือขาย

หอง A
ผูใชบริการ (คน)
2,717
ชม.-จอภาพทีม่ ผี ใู ชบริการ 5,434
หอง B
ผูใชบริการ (คน)
1,281
ชม.-จอภาพทีม่ ผี ใู ชบริการ 2,562

รายการ

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร ที่ ศร. 1 (KITS2)

พ.ย.
2
11
6,164

ธ.ค.
3
18
5,440

1,165
2,330

2,030
4,060

พ.ย.

778
1,556

1,717
3,434

ม.ค.

478
956

1,278
2,556

ก.พ.

-

-

ป 2554
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย.
4
15
0
2
26
89
0
6
4,129 43,247 10,309 5,214

349
698

1,180
2,360

ธ.ค.

ป 2554
มี.ค.

พ.ค.
1
3
5,522

-

-

เม.ย.

42
212
120,238

รวม

-

584
2,336

พ.ค.

ภาคผนวก

39

40

-

ภาคปลาย 2553

7

138

1,383

- จำนวนชั่วโมง

- จำนวนคน

มิ.ย.

- จำนวนหนวยงาน

หอง 101 (จุ 60 คน)

รายการหองอบรม

การใหบริการหองอบรม

12

12

ภาคตน 2553

รวม

จำนวน
วิชา

รายการ

144

-

144

มิ.ย.

360

48

3

ก.ค.

148

-

148

ก.ค.

การบริการหองการเรียนการสอนทางไกล

610

96

5

ส.ค.

130

-

130

280

27

4

ป 2553
ก.ย.

145

-

145

425

59

4

ต.ค.

15

15

-

ป 2553 (ชั่วโมง)
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

243

48

5

พ.ย.

140

140

-

พ.ย.

410

72

4

ธ.ค.

120

120

-

ธ.ค.

600

64

3

ม.ค.

145

145

-

ม.ค.

410

51

6

ก.พ.

140

140

20

20

-

620

112

5

440

60

2

ป 2554
มี.ค.
เม.ย.

140

140

-

ป 2554 (ชั่วโมง)
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

147

18

3

พ.ค.

35

35

-

พ.ค.

5,928

793

51

รวม

1,304

725

579

รวม
(ชม)

ภาคผนวก

99

464

- จำนวนชั่วโมง

- จำนวนคน

48

144

- จำนวนชั่วโมง

- จำนวนคน

2

40

920

- จำนวนหน่วยงาน

- จำนวนชั่วโมง

- จำนวนคน

ห้องคอมพิวเตอร์  
(อาคารกิจกรรม)

3

- จำนวนหน่วยงาน

ห้อง M23 (จุ 20 คน)

4

มิ.ย.

- จำนวนหน่วยงาน

ห้อง M22 (จุ 25 คน)

รายการห้องอบรม

การให้บริการห้องอบรม (ต่อ)

580

36

3

166

51

3

236

38

2

ก.ค.

930

69

6

196

69

4

307

54

3

ส.ค.

600

42

3

36

18

1

250

51

3

ก.ย.

ปี 2553

190

19

2

60

44

1

215

70

4

ต.ค.

650

20

2

32

16

2

139

56

5

พ.ย.

600

12

1

20

14

1

75

24

2

ธ.ค.

810

69

5

32

6

2

25

3

1

ม.ค.

1,540

84

5

56

40

2

300

88

2

ก.พ.

420

27

1

156

96

1

108

40

2

มี.ค.

ปี 2554

80

8

1

16

3

1

330

96

3

เม.ย.

275

36

1

34

60

3

166

48

2

พ.ค.

7,595

462

2

948

465

33

2,615

667

33

รวม

ภาคผนวก

41

42

มิ.ย.
0
2
135
0
0
5
142

ก.ค.
2
5
110
0
0
0
117

ส.ค.
0
0
109
0
0
0
109

ก.ย.
1
0
143
0
0
0
144

ปี 2553

จำนวนเครื่อง

เดือน / ปี

มิ.ย.
18

ก.ค.
10

ส.ค.
1

ปี 2553
ก.ย.
0

การให้บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเดสโน๊ต

1. พิมพ์โปสเตอร์ (ครั้ง)
2. พิมพ์เอกสารสี (ครั้ง)
3. ถ่ายภาพ (ครั้ง)
4. แปลงข้อมูล (เรื่อง)
5. สำเนาซีดี (เรื่อง)
6. สแกนภาพ (ครั้ง)
รวม

รายการ

การบริการมัลติมีเดีย

ต.ค.
30

ต.ค.
1
0
62
0
0
0
63

พ.ย.
59

พ.ย.
1
0
114
0
0
0
115

ธ.ค.
47

ธ.ค.
0
6
78
0
0
0
84

ม.ค.
14

ม.ค.
1
1
112
0
0
0
114

ก.พ.
44

ก.พ.
0
4
89
0
0
0
93

ปี 2554
มี.ค.
216

มี.ค.
0
4
81
0
0
5
90

ปี 2554

เม.ย.
195

เม.ย.
0
1
62
0
0
0
63

พ.ค.
106

พ.ค.
0
1
194
0
0
2
197

740

รวม

6
24
1,289
0
0
12
1,331

รวม

ภาคผนวก

การติดต่อ
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ::
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2501

yuen@ku.ac.th

2501

buppachart.t@ku.ac.th

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2501

pom@ku.ac.th  

2501

pirawat.w@ku.ac.th

2501

jan@ku.ac.th

2525

narumon@ku.ac.th

2586

benjawan@ku.ac.th

2517

prasopsook.p@ku.ac.th

2537

chidchanok.s@ku.ac.th

คณะผู้บริหาร
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ::
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ::
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ::
นายประสพสุข ผลดี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
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การติดต่อ
บุคลากร
ฝ่ายบริหารและธุรการ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2537

chidchanok.s@ku.ac.th

งานการเงินและบัญชี
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตธนา โตนดดง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอรุณ นฤทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฐานภา เมธีอัษฏาวุฒิ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวนัฏพร นกแสง

2534

jittana@ku.ac.th  

2524

cpcarn@ku.ac.th  

2915

cpctpm@ku.ac.th  

2929

nattaporn.n@ku.ac.th  

งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางฉลาดพันธ์ุ โรจนพันธ์
พนักงานสถานที่
นายแฉล้ม สวัสดีภาพ

44

2511

kruewan.t@ku.ac.th  

2587

tidarat.s@ku.ac.th  

2535

chalaphan.w@ku.ac.th

2530

cpccms@ku.ac.th  

การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
พนักงานสถานที่
นางสาวเนียม สาระจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายชาญชัย แสงบุญเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชูเกียรติ ประเศรษฐานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายกัมพล จูสิงห์
คนสวน
นายหนิง ชูชีพ

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2501

nium.s@ku.ac.th

2530

cpccsr@ku.ac.th  

2530

cpcckp@ku.ac.th

2530

cpckpc@ku.ac.th

2530

cpcning@ku.ac.th

งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวอำไพ แจ้งบุญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางจรูญ สวัสดีภาพ

2510

ampai@ku.ac.th  

2518

cpcwpw@ku.ac.th  

2501

cpccrs@ku.ac.th  

งานแผนและประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์

2928

cpcmnj@ku.ac.th  

2928

cpckmp@ku.ac.th
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การติดต่อ
งานบุคคล
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
นางสุรินทร์ บัวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง
บุคลากร
นางสาวจริยา ผิวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2913

surin@ku.ac.th

2584

monruedee.t@ku.ac.th  

2914

cpcjyp@ku.ac.th  

2912

cpcylc@ku.ac.th  

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2548

sasitorn@ku.ac.th  

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ

งานฝึกอบรม
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสุดารัตน์ รัตนพันธ์ุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุนิสา สิงห์แก้ว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางดาริกา เพิ่มพูน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายณฐภัทร นกแก้ว
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2573

cpcams@ku.ac.th  

2507

sudarat@ku.ac.th

2506

cpcsss@ku.ac.th  

2574

cpcdkp@ku.ac.th  

2514

cpcntp@ku.ac.th  

การติดต่อ
งานศูนย์บริการมัลติมีเดีย
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายมงคล ชินบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายพงศกร แสงวงศกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นายอำนวย เงินพูลทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสนิท สุภะคะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
นักวิชาการช่างศิลป์
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวัตสร สพานใหญ่

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2508

kaew@ku.ac.th  

2550

mongkon@ku.ac.th

2544

cpcpsk@ku.ac.th  

2918

amnuay@ku.ac.th  

2551

sanit.s@ku.ac.th

2546

cpccyp@ku.ac.th  

2585

chaiwat.s@ku.ac.th

2575

cpcsya@ku.ac.th  

2585

cpcarv@ku.ac.th  

2577

cpcwss@ku.ac.th  
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การติดต่อ
งานศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร สอนวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ
นักประชาสัมพันธ์
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวสุภณัฏฐ์ วิจิตรธรรมกุล

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2547,1073-4

supaporn@ku.ac.th

2549,1073-4

cpcslh@ku.ac.th  

2575,1073-4

cpcfls@ku.ac.th  

2547,1073-4

cpcsnw@ku.ac.th  

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2527

pichaya@ku.ac.th  

2521

preecha.t@ku.ac.th  

2515

supinya@ku.ac.th  

2527

pichaya@ku.ac.th  

ฝ่ายสารสนเทศ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา ต.ตระกูล
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภิญญา ปานดำ
งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ  
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การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางมันทนา ไปเร็ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายทองปาน ขันตีกรม

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2901

muntana@ku.ac.th  

2583

cpcpna@ku.ac.th  

2580

cpctpk@ku.ac.th  

งานพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัลยกร ทัดนำธง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมนู สอนน้อย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวธราธร โสตธิมัย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวทิพยรัตน์ แซ่หลี

2536

nuallaor.t@ku.ac.th  

2516

wassana.r@ku.ac.th  

2909

cpcvrc@ku.ac.th  

2581  

cpcmns@ku.ac.th   

2905

cpcvrt@ku.ac.th  

2921

cpcpyc@ku.ac.th  

2906

cpctts@ku.ac.th  

2908

cpctrz@ku.ac.th  
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การติดต่อ
งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายปรีชา ต.ตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2521

preecha.t@ku.ac.th  

2900

monthip.t@ku.ac.th  

2920

cpcmgp@ku.ac.th  

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2539

somjai@ku.ac.th  

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมใจ บรรเทากุล

งานบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รองหัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมหาราช ทศศะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุมาลี กูลเหมือน
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2578

cpcmrt@ku.ac.th  

2579

cpcpjk@ku.ac.th  

2541-3

cpctln@ku.ac.th

2577

puangtip@ku.ac.th

2541-3

sumalee@ku.ac.th  

การติดต่อ
งานบริการศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายเกษม วงค์แสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต นิธีกุลวัฒน์  
วิศวกร
นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธ์ุ
วิศวกร
นายพรชัย ยอดเศรณี
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายทรงศักดิ์ รวมใหม่
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายคันธชล บุญเอี่ยม
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายอนุชา พิรมย์วงศ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายปฏิพล ศุภวาทิน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายธนากฤต ช่วยเนียม
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายประสงค์ พรรณศิริพล
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมทองคำ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายยอดชาย พรฉัยยา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายดิเรก จันทร์ศรี

เบอร์โทรภายใน

อีเมล์

2512

gasame.w@ku.ac.th

2520  

bundit.n@ku.ac.th

2526

cpccpc@ku.ac.th  

2501

cpcpcy@ku.ac.th   

2911

cpcssr@ku.ac.th  

2541-3

cpckcb@ku.ac.th

2541-3

cpctps@ku.ac.th

2911

cpcahp@ku.ac.th

2911

cpcpps@ku.ac.th

2911

cpctgc@ku.ac.th

2911

cpcpsp@ku.ac.th

2541-3

cpcrdp@ku.ac.th

2541-3  

cpcycp@ku.ac.th

2541-3

cpcdrj@ku.ac.th
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ภาพกิจกรรม
การสัมมนาบุคลากรประจำป 2553
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2553
ณ โรงแรม Rose Garden Riverside
จังหวัดนครปฐม ภายใตหัวขอกิจกรรม
“รวมใจกันสรางแผนยุทธศาสตร
ประจำป 2555-2559”

52

53

ภาพกิจกรรม

การสัมมนาบุคลกรประจำป 2553 ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงแรมนิวแทรเวลบีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี

54

55

แผนที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

56

1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554

A N N U A L
R E P O R T

ผลการดำเนินงาน

ที่ปรึกษา
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นายประสพสุข ผลดี
บรรณาธิการ
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายบริหารและธุรการ
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ฝ่ายสารสนเทศ
คณะผู้จัดทำ
งานแผนและประกันคุณภาพ
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