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สารรองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นับเป็นเวลากว่า 18 ปี ของการก่อตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2528 ผู้บริหารและบุคลากร
ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัย ภายใต้พันธกิจหลักที่มุ่งเน้นการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย
และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต ตลอดจนสนองตอบต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ
ในยุคที่นโยบายระดับประเทศมุ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานบริการคอมพิวเตอร์ต้องปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
เครือข่ายความเร็วสูง การขยายตัวและการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียอย่างหลากหลาย พัฒนาการของการ
ประมวลผลแบบโมไบล์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือแม้แต่
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่งานบริการคอมพิวเตอร์
ต้องก้าวให้ท่วงทันอยู่ตลอดเวลา
ในโอกาสครบรอบปี ข องการปฏิ บั ติ ง านของสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์
การรวบรวมภารกิจรอบด้านในรูปรายงานประจำปีฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่ง
ในการเผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ใ นด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ส ำหรั บ ผู้ ส นใจที่ ท ำงานอยู่ ใ นแวดวงของระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไป
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สารผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำพาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และชื่นชมกับการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยั ง คงรั ก ษาอั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศจากการจั ด ลำดั บ โดยสถาบั น การจั ด อั น ดั บ เว็ บ โอเมตริ ก ซ์ (Webometrics)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเดินมาอย่างดี ส่งเสริมให้มี
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) การจัดอันดับที่ดียังบอกถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะการสร้าง การใช้ และนำเสนอ
ปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในโลกอินเทอร์เน็ตมีความสำเร็จ โดยพิจารณาจากจำนวน Link
ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆ จากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจำนวนเอกสาร
ตี พิ ม พ์ อ อนไลน์ ใ นกลุ่ ม ของไฟล์ .pdf, .ps, .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่ มี ก ารอ้ า งอิ ง (Citation)
แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคม http://www.webometrics.info/
ท้ า ยนี้ ผ มมี ค วามชื่ น ชมในความตั้ ง ใจทำงานด้ ว ยดี ข องที ม งาน เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บ ริ ห ารของสำนั ก บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ จนได้สร้างผลงานอย่างมากมายที่ปรากฏในรายงานนี้ ได้สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัย
และที่สำคัญได้สร้างคุณค่าให้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นิสิตที่จบออกไปมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
อย่างดียิ่งของสังคม ผมเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและทีมงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะสร้างผลงานต่อไปอีกมากมาย
ในอนาคต
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สารจากผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ในรอบปี 2554 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ อาทิเช่น
งานระบบประเมินผู้บริหาร งานระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมงานบริการด้านวิชาการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่ นิสิต อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วง
ปี พ.ศ. 2555-2559 โดยมีแผนงานและโครงการที่เตรียมความพร้อมสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ซึ่ ง เป็ น อาคาร 10 ชั้น ที่จะดำเนินการสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่ม
เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในฐานะของผู้ อ ำนวยการสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ผมขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้ บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย
และผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยดี เ สมอมา
และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห วั ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะมี ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อทุกท่านที่จะใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป
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ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ

1. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที
ในรอบปีการศึกษา 2554  สำนักบริการคอมพิวเตอร์มกี ารดำเนินงาน โดยวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านไอซีทีให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เสถี ย รภาพ และความมั่ น คง บุ ค ลากร และนิ สิ ต มี ไ อซี ที ที่ เ หมาะสมเพื่ อ การเรี ย นการสอน
และการวิจัย ดังนี้
1. การปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ การใช้งาน
เครือข่าย โดยขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักจากเดิม 100 เมกกะบิต เป็นขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที จำนวน
30 หน่วยงาน และติดตั้งเครือข่ายไร้สายใหม่ สำหรับอาคารที่สร้างใหม่ เช่น หอพักนิสิต

6

ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
2. ปรับปรุงระบบเมลเซิร์ฟเวอร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถ
รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและผู้ใช้งานสามารถใช้งานเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็วขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
อีเมลสำหรับนิสิตและบุคลากรจากเดิม 5 GB เป็น 10 GB และขยายไฟล์แนบในการส่งจดหมายเป็น 25 MB

3. พัฒนาระบบจดทะเบียนโดเมน
                 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนโดเมน เพื่อสนับสนุนการให้บริการ เพื่อให้สามารถ
กรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนได้ผ่านระบบออนไลน์ และพิมพ์เอกสารแนบมากับคำขอจดทะเบียนได้ ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บ http://dnsservice.ocs.ku.ac.th/dns_th/
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ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
4. ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่บริการฐานข้อมูล เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์มีความเร็วสูง
สามารถรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาระบบ Backup Database และระบบป้องกันการบุกรุกเซิร์ฟเวอร์ที่
บริการฐานข้อมูล   
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ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
5. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และปรับปรุงซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เช่น ติดตั้งระบบ Zend Framework สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตั้ง
เครื่อง Server Windows 2003 สำหรับรองรับงาน Antivirus ตัวใหม่ เป็นต้น
6. การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ สำหรับการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One stop service) โดยรวมบริการให้คำปรึกษาปัญหา Helpdesk แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน PC clinic ได้แก่
1) งานลงทะเบียน Mac address Wireless และ LAN
2) งานติดตั้งโปรแกรม VPN และแก้ไขปัญหา
3) งานให้บริการแก้ไขปัญหา Software, PC clinic
4) งานบริการรหัสบัญชีผู้ใช้ เช่น
- การบริการขอรับรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว
โดยผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการได้ที่ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วั น จั น ทร์ – วั น ศุ ก ร์ เวลา 8:30–20:00 น. และวั น เสาร์ เวลา 8:30–16:00 น.
(ปิ ด ให้ บ ริ ก ารช่ ว งพั ก กลางวั น เวลา 12:00–13:00 น.) หรื อ โทร. 0–2562–0951–6 ภายใน
2541–2543       
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2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบใหม่)
		 1. ระบบส่งเสริมการมีงานทำ
    
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับส่งเสริมการมีงานทำทั้งงานประจำ
(Full Time) และงานพิเศษนอกเวลาเรียน (Part Time) ของนิสิต ซึ่งระบบสามารถรองรับการสร้างประกาศ
รั บ สมั ค รงานและการสมั ค รงานทั้ ง งานประจำและงานพิ เ ศษนอกเวลาเรี ย นสำหรั บ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วภายใน 2 ปี และสามารถสรุปภาวะการมีงานทำของนิสิต
และสามารถจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
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		 2. งานระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
             
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ลดระยะเวลาการทำงานที่เกิดจากการตรวจสอบข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับฐานเงินเดือน และเงิน
ค่าครองชีพขั้นต่ำ 15,000 บาท
3. งานระบบเงินยืมบุคลากรเพื่อผู้ประสบอุทกภัย
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ส ร้ า งโปรแกรมไคลแอนต์ ส ำหรั บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และประมวลผล
การกู้ ยื ม เงิ น บุ ค ลากรที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ให้ แ ก่ ก องคลั ง เพื่ อ ลดเวลาในการทำงานของเจ้ า หน้ า ที่
และสามารถจัดทำรายงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ

		

		 4. งานระบบประเมินผู้บริหาร
     
สำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศสำหรั บ ให้ นิ สิ ต และบุ ค ลากรประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และจัดทำ
รายงานสรุปผลการประเมินตามรูปแบบที่กำหนด
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2.2 การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบเดิม)
		

1. ระบบทะเบียนเรียนนิสิต ของวิทยาเขตบางเขน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบทะเบียนเรียนนิสิต ของวิทยาเขตบางเขน เพื่อให้นิสิต
รอพินิจเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปรับปรุงสิทธิ์
ในการลงทะเบียน และระบบสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบที่กำหนดและมีข้อมูลประกอบการเบิก
ค่าเล่าเรียน
2. ระบบทะเบียนเรียนนิสิต ของวิทยาเขตกำแพงแสน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบทะเบียนเรียนนิสิต ของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน (KU2) ได้เองผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน 2555
เป็นต้นไป

		

		 3. ระบบพิมพ์ทรานสคริปต์และเอกสารรับรอง
    
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบพิมพ์ทรานสคริปต์และเอกสารรับรอง เพื่อให้สำนัก
ทะเบี ย นและประมวลผล บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาเขต สามารถจั ด พิ ม พ์ ใ บรายงานคะแนนจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนนิสิต และเอกสารรับรองนิสิต
		

4. ระบบประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินความพึงพอใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อรับรองการประเมิน
ของ สมศ. และ สกอ.

5. ระบบบัญชี 3 มิติ
5.1 ระบบคำขอและจั ด สรรงบประมาณเงิ น รายได้ สามารถช่ ว ยในการจั ด ทำงบประมาณ
เงิ น รายได้ ด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นวิ จั ย ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ด้านการบริหารทั่วไป และเพื่อสามารถรองรับการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ตามวิทยาเขต และรองรับ
และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของเงิ น รั บ ฝากกลุ่ ม ทุ น ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และสามารถคาดการณ์
ในอนาคตล่วงหน้า 5 ปี ทำให้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือการเข้าร่วม
กลุ่มประชาคมอาเซียน
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5.2 ระบบทะเบียนทรัพย์สินสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลทรัพย์สินของหน่วยงานครบถ้วน
เช่ น สถานที่ ตั้ ง ของพั ส ดุ ประวั ติ ก ารซ่ อ มแซม เป็ น ต้ น และสามารถนำข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการบั น ทึ ก บั ญ ชี
และจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปมากขึ้น
5.3 ระบบใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบแก้ไขความผิดพลาดในการจัดทำ
ใบเสร็จรับเงินที่ง่ายขึ้น สำหรับหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และสามารถค้นหาและตรวจสอบ
การออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามเลขที่ อ้ า งอิ ง และชื่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร แสดงรายละเอี ย ด วั น ที่ / เวลา พร้ อ มกั บ
จัดทำคู่มือการจัดการเครื่องพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบ USB และปรับปรุงคู่มือการออกใบเสร็จ
รับเงิน
5.4 ระบบเงินยืมทดรองสำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบแก้ไขยอดเงินคงเหลือในระบบ
เงินยืมทดรองได้รวดเร็วขึ้น และสามารถค้นหาและตรวจสอบสัญญายืม เลขที่อ้างอิงและชื่อผู้รับบริการ
โดยแสดงรายละเอียดครบถ้วน
5.5 ระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน สามารถนำเข้าข้อมูลการวางฎีกาเงินเดือน
ของพนั ก งานราชการและสามารถแสดงผลยอดเงิ น คงเหลื อ ของพนั ก งานราชการ พนั ก งานราชการ
และจัดทำรายงานงบบุคลากรสรุปอัตราส่วนตามคณะ

13

ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
3. การบริการวิชาการ
1. งานฝึกอบรม
ในรอบปีการศึกษา 2554 สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการคอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคคลทั่วไป จำนวน 16 หลักสูตร คือ
เรื่อง/หลักสูตร
วัน เดือน ปี
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จำนวนคน
ที่เข้ารับการอบรม

มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย PhotoShop &
Dreamweaver (รุ่นที่ 1)

14-16 มิถุนายน 2554

38 คน

เทคนิคการทำงานด้วย Microsoft
Word 2007 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

30-31 พฤษภาคม และ
1 มิถุนายน 2554

14 คน

PhotoShop for Web รุ่นที่ 2

27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2554

10 คน

สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย
Wordpress

13-14 กรกฎาคม 2554

19 คน

Social Media กับชีวิตประจำวัน

1-2 สิงหาคม 2554

17 คน

PhotoShop for Web

8-10 สิงหาคม 2554

25 คน

โปรแกรม R สำหรับงานวิจัย

23-34 สิงหาคม 2554

36 คน

เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop

30-31 สิงหาคม 2554

16 คน

การใช้โปรแกรม Illustrator

5-7 กันยายน 2554

36 คน

มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย PhotoShop &
Dreamweaver รุ่นที่ 2

12-16 กันยายน 2554

19  คน

สร้างและการจัดการเว็บไซต์
องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 1

19-20 กันยายน 2554

27 คน

สร้างเว็บไซต์ E-Learning
ด้วย Moodle V2

13-14 กุมภาพันธ์ 2555

43 คน

ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ

เรื่อง/หลักสูตร
วัน เดือน ปี
			
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กร
ด้วย Joomla รุ่นที่ 2

จำนวนคน
ที่เข้ารับการอบรม

15-16 กุมภาพันธ์ 2555

51 คน

เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรม Adobe PhotoShop

27-29 มีนาคม 2555

12 คน

สนุกกับการสร้างงานที่หลากหลายด้วย
Microsoft Office 2010

3-5 เมษายน 2555

12 คน

สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย
Microsoft Access

18-19 เมษายน 2555

56 คน
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2. งานจัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ
		 “ไอซีทเี พื่อการศึกษาไทยไอซีที (ICTEd2012)”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เห็น
ความสำคัญและความจำเป็นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ จึงได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ขึ้ น เป็ น ประจำทุ ก ปี โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ เ ป็ น แหล่ ง นำเสนอแนวคิ ด ความรู้ ในรู ป แบบการสั ม มนาทางวิ ช าการ
และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน
219 คน

ดังนี้
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3. งานบริการห้องคอมพิวเตอร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายใน มก. และหน่วยงานภายนอก
3.1 ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายใน มก. จำนวน 31 หน่วยงาน มีผมู้ าใช้บริการห้อง
ทั้งสิ้น จำนวน 3,030 คน จำนวนชั่วโมง 506 ชั่วโมง
3.2 ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายนอก มก. จำนวน 193 หน่วยงาน มีผมู้ าใช้บริการห้อง
ทั้งสิ้น จำนวน 12,957 คน จำนวนชั่วโมง 1,127 ชั่วโมง

ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ

4. งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.1 ช่ ว งวั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน–13 ตุ ล าคม 2554 ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ อ าคารห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ Kasetsart IT Square (KITS1) โดยมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ บ ริ ก ารจำนวน
215 เครื่ อ ง หลั ง จากเหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย อาคารได้ รั บ ความเสี ย หาย จึ ง ได้ จั ด ห้ อ งที่ ศู น ย์ กิ จ กรรมนิ สิ ต
ให้บริการแทน ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 30 เครื่อง  
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4.2 ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนวิชาบูรณาการที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1
(ศร. 1) หรือ KITS2 จำนวน 2 ห้อง ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน–30 กันยายน 2554 หลังจากเหตุการณ์
อุทกภัยอาคารได้รับความเสียหาย 1 ห้อง จึงให้บริการที่อาคารเดิม 1 ห้อง และย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคาร
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง 101 อีก 1 ห้อง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554
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5. การปรับปรุงเว็บเพจ
		 เว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ทำการปรับปรุงเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย เพิ่มเมนูค้นหา
โดยสามารถระบุผลการค้นหา ได้แก่ ค้นหาภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ค้นหาบุคลากร และค้นหางานวิจัย ได้เพิ่ม
แบนเนอร์ เอกลั ก ษณ์ และอั ต ลั ก ษณ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพิ่ ม แบนเนอร์ facebook ซึ่ ง จะเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และออกแบบภาพกราฟิค ประกอบหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข่าวต่างๆ ของมหาวิทยาลัย http://www.ku.ac.th ทุกวันหรือทุกครั้งที่มีข่าว

เว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th)
โดยมีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์
2555 จำนวน 1,069,746 ผู้เข้าชม
(ที่มา : Google Analytics  https://www.google.com/analytics/reporting)
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เว็ บ เพจสำนั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ มี ก ารติ ด ตั้ ง Template หน้ า เว็ บ ใหม่ พร้ อ มแก้ ไขแบนเนอร์
และหน้าเพจต่างๆ ภายในเว็บให้เหมาะสมกับ Template ใหม่ เพิ่มเมนูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง
ภาพประกอบหน้ า เว็ บ เช่ น ภาพโครงสร้ า งสำนั ก ภาพโครงสร้ า งเครื อ ข่ า ย และเพิ่ ม แบนเนอร์ Hot Service
ที่หน้าแรก เพื่อนำเสนอการบริการเด่นที่น่าสนใจประจำเดือน และได้ทำการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าว ต่างๆ
ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งออกแบบภาพกราฟิกต่างๆ บนเว็บ http://www.cpc.ku.ac.th ทุกวัน
หรือทุกครั้งที่มีข่าว และได้เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554

เว็บเพจสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (http://www.cpc.ku.ac.th)
โดยมีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์
2555 จำนวน 49,515 ครั้ง
(ที่มา : Joomla Administration  http://www.cpc.ku.ac.th/ocs/administrator/)
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6. ผู้เข้าเยี่ยมชม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการและเอกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ห้องปฏิบัติการ
เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์ ห้องปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ การบริหารจัดการระบบเครือข่าย โดยมีหน่วยงานที่ให้ความสนใจ
ทั้งสิ้น จำนวน 22 หน่วยงาน รวม 594 คน
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4. การพัฒนาบุคลากร
4.1 ด้านสวัสดิการ
          
- จัดให้มีกองทุนพัฒนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร
- จัดห้องพักสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในช่วง 23:00 น.
- สนับสนุนบุคลากรประเภทพนักงานเงินรายได้ให้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย
(กส.มก.) โดยสำนักฯ สนับสนุนเงินสมทบร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
   
-   จัดให้มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้  ครั้งละ 3  ปี สำหรับพนักงานฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่สำนักฯ กำหนด
- จัดให้มีค่าตอบแทนวิชาชีพ และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับตำแหน่งวิศวกร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หา
ผู้สมัครบรรจุได้ยาก
- สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
-   พนั ก งานเงิ น รายได้ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ์ ใ นการรั ก ษาพยาบาลได้ จ ากสถานพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
- กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าจ้างสำหรับพนักงานเงินรายได้สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
โดยมี รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นประธาน

22

ผลการดำเนินงานในรอบปีตามภารกิจ
4.2 ด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
- จั ด ให้ มี บ รรยากาศของสถานที่ ท ำงานให้ น่ า อยู่ ทั้ ง ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม บรรยากาศการทำงาน
และสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์
ที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
                  - จัดกิจกรรมสัมมาทิฐิ หัวข้อ การประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงอุทกภัยน้ำท่วม
- มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยจัดห้องและอุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่บุคลากรสำนัก
บริการคอมพิวเตอร์
- มีระบบพี่เลี้ยง ซึ่งได้มีการจัดให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
ให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่
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5. การพัฒนาองค์กร
5.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2559
ในปีการศึกษา 2554 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประจำปี 2555-2559 โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเป้าหมายกลยุทธ์ ชื่อแผนงาน  
และกำหนดโครงการประจำปีรองรับ โดยมีผบู้ ริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์รว่ มกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้
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วิสยั ทัศน์ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็น องค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็งด้าน ICT เพือ่ สนับสนุนการเป็น e-University
และ Research University
พันธกิจ
1. วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ICT เชิงรุก
3. พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนิสิต บุคลากร และชุมชน
ยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การยกระดับคุณภาพการบริการและระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้านไอซีทีของนิสิต บุคลากร มก. และบุคคลภายนอก
5.2 การจัดการความรู้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบผู้บริหาร
มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น
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5.3 การประกันคุณภาพ
         
ในปีการศึกษา 2553 สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีการดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด โดยมี ก ารดำเนิ น งานตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
6 องค์ประกอบ โดยการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับดีมาก

5.4 การบริหารความเสี่ยง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 โดยใช้มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T เพื่อเลือกประเด็นที่จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงของห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเสี่ยงของการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำสำนักฯ และได้เสนอแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554 ต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
      
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
โดยได้รับการตอบรับจากนิสิต และบุคลากร เป็นอย่างดี
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5.6 การพัฒนาด้านกายภาพ
		 ความปลอดภัยของอาคารและสถานที่
• ติดตั้งระบบประตูผ่านเข้าออกอาคารทุกอาคารแบบปิดอัตโนมัติ โดยกำหนดสิทธิของบัตรผ่าน
ประตูเข้าออกอัตโนมัติ เพื่อผ่านเข้าหรือออกแล้วประตูจะปิดอัตโนมัติ มีกำหนดเขตความปลอดภัยในแต่ละโซน
ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะภายในอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนั้นได้มีการรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งประตูปิดอัตโนมัติชั้นในของแต่ละโซน
อีกชั้นหนึ่งพร้อมกับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ มีการจดบันทึกการใช้บัตรผ่านเข้าออกแต่ละครั้ง
ไว้ด้วย
• ติดตั้งเครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ ตามลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้งานในแต่ละโซน และติดตั้ง
เครื่องตรวจจับควันไฟ (smoking detect)
• ติดตั้งเครื่องสำรองไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สำหรับอำนวยความสะดวกเวลาไฟฟ้าดับ
• ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณอาคารของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
• จัดอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี
2554 ให้แก่บุคลากรทุกคนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
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การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ในปีการศึกษา 2554 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้อาคารสถานที่ 5 หลัง
ได้ รั บ ความเสี ย หายทำลายสภาพแวดล้ อ มในการทำงานและการให้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ภาพแวดล้ อ มในการ
ทำงานและการให้บริการกลับสู่สภาพที่ดีดังเดิม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมฟื้นฟูและ
ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ในการนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการปรับปรุงอาคารสถานที่วงเงิน
6,817,100 บาท ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
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6. กิจกรรมทั่วไป
1. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้
สำนักบริการคอมพิ วเตอร์ได้ร่วมกิจ กรรมตามโครงการวันพัฒ นาและปลู กต้ นไม้ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2554 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในมหามงคลสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา
มีผู้บริหาร บุคลากร สำนักบริการคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน

2. งานมุทิตาจิต
            สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์
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3. วางพวงมาลารำลึกสามบูรพาจารย์
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมวางพวงมาลารำลึกสามบูรพาจารย์ เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี ณ อนุสาวรีย์
สามบูรพาจารย์
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4. งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 26
              ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 26 ในวันที่ 25 มกราคม 2555
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร
ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร โดย รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
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5. กิจกรรมวันสงกรานต์
                สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดงานสืบสานประเพณีในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยได้ร่วมกัน
สรงน้ำพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอพรจากผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
พร้อมการเล่นสาดน้ำกันตามประเพณี

6. วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ
วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และให้บุคลากรได้รับทราบความก้าวหน้าและแนวทางการบริหารงาน รวมถึง
สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งร่ ว มกั น เป็ น การสร้ า งสั ม มาทิ ฐิ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ สั ง คม โดยจั ด ให้ บุ ค ลากรได้ ท ำกิ จ กรรม
ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

32

Annual Report 2011

ภาคผนวก
www.cpc.ku.ac.th

33

ภาคผนวก
โครงสร้างสำนักบริการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประจำ ---------------------------------ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ --------------------- เลขานุการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารและธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารบรรณ
- งานบุคคล
- งานพัสดุอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
- งานแผนและประกัน
คุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์
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ฝ่ายบริหารและ
ฝึกอบรม
- งานฝึกอบรม
- งานศูนย์บริการ
และมัลติมีเดีย
- งานศูนย์บริการ
คอมพิวเตอร์

ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

- งานวิเคราะห์
และออกแบบ
- งานพัฒนาและบำรุง
รักษาโปรแกรม
- งานเขียนคู่มือ
และทดสอบระบบ

- งานบริหารคอมพิวเตอร์
เครือข่าย
- งานศูนย์ปฏิบัติการ
เครือข่าย
- งานศูนย์บริการเทคนิค
- งานกู้ภัยและบำรุง
รักษาระบบ
- งานบริการรหัสบัญชี
เครือข่าย

บุคลากร
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 85 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 33 คน พนักงาน
งบประมาณ จำนวน 15 คน พนักงานเงินรายได้ จำนวน 34 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน
บุคลากร (จำแนกตามประเภทบุคลากร)
บุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นดังนี้ ระดับปริญญาโท จำนวน 23 คน ระดับปริญญาตรี
จำนวน 44 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 คน
ต่ำกว่ากาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 6 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555)

งบประมาณรายรับ-จ่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2551-2554
แหล่งเงิน

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

รวมรายรับ

94,008,033

95,951,892

76,745,739

80,127,964

งบแผ่นดิน

55,982,600

53,463,200

31,364,700

31,351,400

งบรายได้

38,025,433

42,488,692

45,381,039

48,776,564

รวมรายจ่าย

96,133,317

95,315,591

68,688,879

74,519,614

งบแผ่นดิน

59,645,406

53,274,622

32,975,565

29,705,478

งบรายได้

36,487,911

42,040,969

35,713,314

44,814,136
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ระบบแผนงาน/โครงการปี 2555
สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี จำนวน  
7 แผนงาน 27 โครงการ ดังนี้
- ฝ่ายบริหารและธุรการ
จำนวน  7  โครงการ
-   ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
จำนวน  7  โครงการ
-   ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน  7  โครงการ
-   ฝ่ายสารสนเทศ               
จำนวน  6  โครงการ
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การติดต่อ
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

เบอร์โทรภายใน
2501

อีเมล์
yuen@ku.ac.th

2501

btun@ku.ac.th

เบอร์โทรภายใน
2501

อีเมล์
pom@ku.ac.th

คณะผู้บริหาร
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ::
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ::
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ::
นายประสพสุข ผลดี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์

2501

pirawat.w@ku.ac.th

2501

fscicls@nontri.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
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การติดต่อ
บุคลากร ฝ่ายบริหาร และธุรการ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์

เบอร์โทรภายใน
2537

งานการเงินและบัญชี
2534

รองหัวหน้าฝ่าย
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิตธนา โตนดดง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2524
นางอรุณ นฤทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2915
นางฐานภา เมธีอัษฏาวุฒิ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2929
นางสาวนัฏพร นกแสง
นักวิชาการเงินและบัญชี
2501
นางสาวอัญชิสา ชุมผล
งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
รองหัวหน้าฝ่าย
2511
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
2587
นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2535
นางฉลาดพันธ์ุ โรจนพันธ์
พนักงานสถานที่
2530
นายแฉล้ม สวัสดีภาพ
พนักงานสถานที่
2501
นางสาวเนียม สาระจันทร์
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อีเมล์
chidchanok.s@ku.ac.th

jittana@ku.ac.th

cpcarn@ku.ac.th
cpctpm@ku.ac.th
cpcnpn@ku.ac.th
cpcasc@ku.ac.th

kruewan.t@ku.ac.th

cpctds@ku.ac.th
cpccpw@ku.ac.th
cpccms@ku.ac.th
nium.s@ku.ac.th

การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายชาญชัย แสงบุญเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชูเกียรติ ประเศรษฐานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายกัมพล จูสิงห์
พนักงานสถานที่
นายประชา พยัคตรี

เบอร์โทรภายใน
2530

อีเมล์
cpccsr@ku.ac.th

2530

cpcckp@ku.ac.th

2530

cpckpc@ku.ac.th

2530

cpcpcp@ku.ac.th

งานสารบรรณ
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2510
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวอำไพ แจ้งบุญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2518
นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2501
นางจรูญ สวัสดีภาพ
งานแผนและประกันคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2928
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2928
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์
งานบุคคล
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2913
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
นางสุรินทร์ บัวทอง
บุคลากร
2914
นางสาวจริยา ผิวงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2912
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน

ampai@ku.ac.th

cpcwpw@ku.ac.th
cpccrs@ku.ac.th

cpcmnj@ku.ac.th

cpckmp@ku.ac.th

surin@ku.ac.th

cpcjyp@ku.ac.th
cpcylc@ku.ac.th
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การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
นักประชาสัมพันธ์
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวเพ็ญพันธ์ุ แก้วพิลารมย์

เบอร์โทรภายใน
งานประชาสัมพันธ์
2584

อีเมล์
kagh@ku.ac.th

2929

cpcsya@ku.ac.th

2927

cpcfls@ku.ac.th

2501

cpcppk@ku.ac.th

เบอร์โทรภายใน
2548

อีเมล์
sasitorn@ku.ac.th

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ

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

cpcams@ku.ac.th

2507

sudarat@ku.ac.th

2506

cpcsss@ku.ac.th

2574

cpcdkp@ku.ac.th

การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายณฐภัทร นกแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายมงคล ชินบุตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายพงศกร แสงวงศกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นายอำนวย เงินพูลทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางสาวสนิท สุภะคะ
นักวิชาการช่างศิลป์
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนพล สุขจิตต์
รองหัวหน้าฝ่าย
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร สอนวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ

เบอร์โทรภายใน
2514

อีเมล์
cpcntp@ku.ac.th

2546

cpccyp@ku.ac.th

งานบริการมัลติมีเดีย
2508

kaew@ku.ac.th

2550

mongkon@ku.ac.th

2544

cpcpsk@ku.ac.th

2918

amnuay@ku.ac.th

2551

cpcsns@ku.ac.th

2585

cpccws@ku.ac.th

2585

cpcarv@ku.ac.th

2551

cpctpsu@ku.ac.th

งานบริการคอมพิวเตอร์
2547,1073-4

2549,1073-4

supaporn@ku.ac.th

cpcslh@ku.ac.th
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การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวสุภณัฏฐ์ วิจิตรธรรมกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวกรวลัย ศรีจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุกฤษฎิ์ แสงกระจ่าง

เบอร์โทรภายใน
2575,1073-4

อีเมล์
cpcsnw@ku.ac.th

2549,1073-4

cpckws@ku.ac.th

2549,1073-4

cpcsks@ku.ac.th

เบอร์โทรภายใน
2527

อีเมล์
pichaya@ku.ac.th

ฝ่ายสารสนเทศ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล

หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2516
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
รองหัวหน้าฝ่าย
2515
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภิญญา ปานดำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
2901
นางมันทนา ไปเร็ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2921
นายพรชัยยศ ชำนาญศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2583
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์
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wassana.r@ku.ac.th

supinya@ku.ac.th

muntana@ku.ac.th
cpcpyc@ku.ac.th
cpcpna@ku.ac.th

การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล

เบอร์โทรภายใน
งานพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2536
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัลยกร ทัดนำธง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2909
นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2581  
นายมนู สอนน้อย  
  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2905
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2906
นางสาวธราธร โสตธิมัย
งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2900
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2580
นายทองปาน ขันตีกรม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
2908
นางสาวทิพยรัตน์ แซ่หลี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
2920
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น

อีเมล์
nual@ku.ac.th

cpcvrc@ku.ac.th
cpcmns@ku.ac.th
cpcvrt@ku.ac.th
cpctts@ku.ac.th

monthip.t@ku.ac.th

cpctpk@ku.ac.th
cpctrz@ku.ac.th
cpcmgp@ku.ac.th

43

การติดต่อ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล

เบอร์โทรภายใน
2539

หัวหน้าฝ่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
งานบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รองหัวหน้าฝ่าย
2578
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมหาราช ทศศะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2579
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2541-3
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2541-3
นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
2577
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2541-3
นางสาวสุมาลี กูลเหมือน
งานพัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
2541-3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายคันธชล บุญเอี่ยม
  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
2512
นายเกษม วงค์แสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2520
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต นิธีกุลวัฒน์
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อีเมล์
somjai@ku.ac.th

cpcmrt@ku.ac.th

cpcpjk@ku.ac.th
cpctln@ku.ac.th
cpctps@ku.ac.th
puangtip@ku.ac.th
sumalee@ku.ac.th

cpckcb@ku.ac.th

cpcgsm@ku.ac.th
bundit.n@ku.ac.th

การติดต่อ
ตำแหน่ง - ชื่อสกุล
วิศวกร
นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธ์ุ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายยอดชาย พรฉัยยา
วิศวกร
นายสัจจะ สุวรรณ์
วิศวกร
นายธนวัต กิจวิเชียร
รองหัวหน้าฝ่าย
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
วิศวกร
นายพรชัย ยอดเศรณี
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายปฏิพล ศุภวาทิน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายประสงค์ พรรณศิริพล
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมทองคำ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายดิเรก จันทร์ศรี
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นายชลิต หรินทรัตน์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นางสาวอรณิดา เมฆศรี

เบอร์โทรภายใน
2526

อีเมล์
cpccpc@ku.ac.th

2541-3

cpcycp@ku.ac.th

2541-3

cpcsjs@ku.ac.th

2541-3

cpctwk@ku.ac.th

งานบริการและสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบ
2541-3

cpcpcy@ku.ac.th

2911

cpcpps@ku.ac.th

2911

cpcpsp@ku.ac.th

2541-3

cpcrdp@ku.ac.th

2541-3

cpcdrj@ku.ac.th

2541-3

cpccrh@ku.ac.th

2541-3

cpcodm@ku.ac.th
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สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
1. การให้บริการเครือข่ายนนทรีในปัจจัยของสถานการณ์ปกติ ณ วิทยาเขตบางเขน
		 รายการ
		
จำนวนชั่วโมงที่
ให้บริการ
จำนวนชั่วโมง
Down time
จำนวนชั่วโมงที่มี
ให้บริการ
(ในสถานการณ์ปกติ)
ร้อยละ

ปี 2553
ปี 2554
รวม/
มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. เฉลี่ย
714 743 743 719 744 720 743 744 672 744 719 744 729
6hr 1hr

30 1hr 0
2 1
0
0
0
9 0 43.5
min
min
min
min
720 744 744 720 744 720 744 744 672 744 720 744 730

99.13 99.77 99.93 99.86 100 99.99 99.93 100 100 100 99.98 100 99.88

2. การให้บริการเครือข่ายไร้สาย ณ วิทยาเขตบางเขน
รายการ

ปี 2553
ปี 2554
เฉลี่ย
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
594 615 615 626 642 642 644 646 632 640 659 675 633.50

		
จำนวนจุดที่มี
ให้บริการ
จำนวนจุด
23 27 16 22 11 16 13 15 14 17 22 25 18.41
Downtime
จำนวนจุดบริการที่ 571 588 599 604 631 626 631 631 646 657 681 700 632.75
สามารถให้บริการได้
(ในสถานการณ์ปกติ)
ร้อยละจุดบริการที่ 96.13 95.68 97.48 96.62 98.28 97.50 98.00 97.68 98 97 96 96 97
สามารถให้บริการได้
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สถิติการให้บริการ
3. การให้บริการรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีแก่ผู้ใช้ใหม่
เดือน / ปี
			
รหัสบัญชีเครือข่ายสำหรับ
ผู้ใช้ใหม่
ขอเปลี่ยนรหัสผ่านนนทรี

ปี 2553
ปี 2554
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
78 55 26 20 42 28 23 23 23 34 29 50
295 198 204 154 196 80

59

41

46

88

29

164

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS1)
		 รายการ
		

ปี 2553
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ปี 2554
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้ใช้บริการ (คน) 5,084 4,121 4,140 4,460 3,002 4,623 3,426 3,742 2,977 3,030 1,979 2,061
ชม.-จอภาพที่มี
ผูใ้ ช้บริการ
31,433 25,107 35,998 35,463 17,852 34,919 24,946 28,232 16,048 17,457 14,022 13,432

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ ศร. 1 (KITS2)
		 รายการ
ปี 2553
ปี 2554
		
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ห้อง A												
ผูใ้ ช้บริการ (คน) 2,717 2,447 2,214 2,488 - 2,030 1,180 1,717 1,278 584
ชม.-จอภาพทีม่ ี 5,434 4,894 4,428 4,976 - 4,060 2,360 3,434 2,556 - 2,336
ผูใ้ ช้บริการ
ห้อง B												
ผูใ้ ช้บริการ (คน) 1,281 1,639 1,529 1,754 - 1,165 349 778 478
ชม.-จอภาพทีม่ ี 2,562 3,278 3,058 3,508 - 2,330 698 1,556 956
ผูใ้ ช้บริการ

47

สถิติการให้บริการ
การบริการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย
เดือน / ปี

ปี 2553
		
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
จำนวนครัง้ ในการ 2
4
4 4
1
2
3
4
ถ่ายทอดสด
จำนวนชัว่ โมง
8 24 14 10 3 11 18 26
ทีถ่ า่ ยทอด
จำนวนผูเ้ ข้าชม 5,407 14,924 6,749 7,222 5,911 6,164 5,440 4,129

ปี 2554
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
15 0
2
1

รวม

89

212

0

6

3

42

43,247 10,309 5,214 5,522 120,238

การให้บริการห้องอบรม
รายการห้องอบรม

		
ห้อง 101 (จุ 60 คน)
- จำนวนหน่วยงาน
- จำนวนชั่วโมง
- จำนวนคน
ห้อง M22 (จุ 25 คน)
- จำนวนหน่วยงาน
- จำนวนชั่วโมง
- จำนวนคน
ห้อง M23 (จุ 20 คน)
- จำนวนหน่วยงาน
- จำนวนชั่วโมง
- จำนวนคน
ห้องคอมพิวเตอร์
(อาคารกิจกรรม)
- จำนวนหน่วยงาน
- จำนวนชั่วโมง
- จำนวนคน
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ปี 2553
ปี 2554
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค รวม
7
3
5 4
4 5
4
3
6
5 2
3 51
138 48 96 27 59 48 72 64 51 112 60 18 793
1383 360 610 280 425 243 410 600 410 620 440 147 5,928
4
2
3 3
4 5
2
99 38 54 51 70 56 24
464 236 307 250 215 139 75

1
2
2 3
2 33
3 88 40 96 48 667
25 300 108 330 166 2,615

3
3
4 1
48 51 69 18
144 166 196 36

2
6
32

1
44
60

2
16
32

1
14
20

2
40
56

1 1
96 3
156 16

3
60
34

33
465
948

2
3
6 3
2 2
1
5
5
1 1
1
2
40 36 69 42 19 20 12 69 84 27 8 36 462
920 580 930 600 190 650 600 810 1,540 420 80 275 7,595

