
 



 ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 
 

สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 
 ส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการด าเนินงานในภารกิจหลักในรอบปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามพันธกิจหลักได้ดังนี้ 
 
ภารกิจที่ 1  วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยให้ท้นสมัยและมีประสิทธิภาพ 

1. ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที เฟส 3 

                ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายหลักเป็นขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที และติดตั้งอุปกรณ์
ขยายช่องสัญญาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ 34 หน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานสามารถใช้ช่องสัญญาณขนาด 1 กิกะบิตต่อวินาที 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้งานเครือข่าย     
 
 2.  ปรับปรุงสายสัญญาณไฟเบอร์ 

 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ส ารวจ และปรับปรุง เส้นทางสายสัญญาณใยแก้วน าแสง จ านวน 5 เส้นทาง คือ 
พร้อมกับจัดท าแผนผังเส้นทางของสายใยแก้วน าแสง จ านวน 5 เส้นทาง คือ เส้นทางส ารองเชื่อมต่อกับอาคารเดิม เส้นทาง
ไปอาคารสารนิเทศ 50 ปี  เส้นทางไปส านักหอสมุด  เส้นทางไปคณะ วิศวกรรมศาสตร์  และเส้นทางไปคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณเครือข่ายไร้สาย   เฟส 1 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือเพ่ิมขีดความเร็วการเข้าถึงเครือข่าย 
จ านวน 310 จุด พร้อมกับเดินสายน าสัญญาณใหม่ จ านวน 250 จุด 

 
4. พัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

           ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่าย 
ไร้สาย (Wireless Controller) จ านวน 3 ชุด พร้อมทั้ง ไลเซ็นต์ส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จ านวน 1000 ไลเซ็นต์ 
พร้อมกับท าการ Upgrade Firmware Access Point รุ่น 1100 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ การเผ้าระวัง 
และตรวจสอบ อุปกรณ์ Access Point ที่ให้บริการ 

 
 

ภารกิจที่ 2  พัฒนาระบบการให้บริการด้าน ICT เชิงรุก 
 
 2.1 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

     2.1.1  ปรับปรุงระบบการส ารองข้อมูล 



     ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ขนาด 70 TB พร้อม
กับออกแบบเน็ตเวิร์ก ส าหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล คอนฟิกการจัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเมล์ ระบบดาต้าเบส 
ระบบสารสนเทศหลักและหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ของส านัก  

 

  
 

2.1.2 พัฒนาบริการพื้นฐานเพื่อการให้บริการ IPv6 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ออกแบบ การเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์และไอพีของ
อุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ให้บริการหลัก พร้อมติดตั้งใช้งานหมายเลขอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 หรือ IPv6 ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้รองรับ
การใช้งาน IPv6 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 

 2.1.3  ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัส clamav ทุก webhost ที่ให้บริการบน VMware และด าเนินการ 
scan virus ตามรอบที่ก าหนดไว้  จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ Security Mail Gateway จ านวน 3,000 License   ปรับปรุง
ระบบป้องกันสแปมเมลใหม่โดยจัดซื้ออุปกรณ์ Proofpoint มาใช้งานทดแทน IronPort ซึ่งหมดอายุลิขสิทธิ์การใช้งาน  และ
จัดหาซอฟต์แวร์ Microsoft Windows มาให้บริการแก่บุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus 
License)  จ านวน 410 License  ซ่ึงนิสิตและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.download.ku.ac.th/ 
 
       2.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบใหม่) 



             2.2.1 ระบบสารสนเทศเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

ส านัก  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนในระบบแท่ง โดยพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ 
กรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบและจัดท ารายงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

  

 
 

     2.2.2  ระบบทะเบียนเรียนนิสิต   

              2.2.2.1 ส านัก  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้นิสิตคณะวนศาสตร์ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน
สามารถลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาฝึกภาคสนามและวิชาปกติของภาคฤดูร้อนผ่านเว็บได้พร้อมกันด้วยตนเอง และให้ผู้สอน
สามารถบันทึกคะแนนได้ในฐานข้อมูลเดียวกับฐานข้อมูลภาคฤดูร้อนเพ่ือลดความผิดพลาดของข้อมูล เนื่องจากในปีการศึกษา 
2554 ส านักทะเบียนรับลงทะเบียนเรียน วิชาฝึกภาคสนาม ซึ่งเป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากวิชาที่เปิดสอนในภาคปกติ (ไม่ใช่ภาค
ฤดูร้อน)  ด้วยการรวมรวมเอกสารลงทะเบียน (KU1) จากนิสิตแล้วน ามาบันทึกในระบบ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกข้อมูล และข้อมูลก็ยังไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกับภาคฤดูร้อนท าให้ผู้สอนสับสนในการบันทึกคะแนนและส่ง
คะแนนมาเป็นแบบ KU7 จึงเพิ่มภาระแก่ส านักทะเบียน  ในการบันทึกคะแนนจากแบบ KU7 และข้อมูลก็มีโอกาสผิดพลาด
ได้  

 2.2.2.2 ส านัก  ได้พัฒนาระบบงานสนับสนุนการลงทะเบียนของนิสิตกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
และนิสิตกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  โดยเพ่ิมการตรวจสอบรหัสนิสิต ตรวจสอบการ
ลงทะเบียน และจัดท าสรุป ค้นหารหัสนิสิต น าเข้าข้อมูลนิสิต กยศ. และ กรอ.สู่ระบบลงทะเบียนนิสิตและน าเข้าจ านวนเงินกู้
ที่ได้รับการอนุมัติ 

 2.2.2.3 ส านัก  ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนนิสิตโครงการภาคพิเศษ เวอร์ชัน 3  โดยให้นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนผ่านระบบ Bill Pament ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคปลาย 2555 เป็นต้นไป 

 
 2.2.3 ระบบสารสนเทศจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตโครงการภาคพิเศษ 

                ส านัก  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตโครงการภาคพิเศษ
ต่างๆ  ซึ่งแบบเดิมโครงการ  เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนิสิตจนครบถ้วนแล้วจึงจะโอนเงินให้แก่มหาวิทยาลัย  ท าให้
เสียเวลาในการรอรับเงินโอน   ระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่นี้จะช่วยในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมโดยให้นิสิตช าระเงิน
ผ่านธนาคารพาณิชย์ นิสิตของโครงการภาคพิเศษสามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน หรือ KU9 (Bill Payment) ได้เองและ
น าไปช าระเงินที่ธนาคารก่อนการลงทะเบียนเรียน หลังจากนั้นนิสิตก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 
ระบบนี้ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2555 



 
                2.2.4 ระบบสารสนเทศส าหรับช าระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านธนาคาร (Bill Payment) 

               ส านัก  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการช าระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านธนาคาร โดยนักเรียนสามารถพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) จากระบบ
แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคาร  หลังจากนั้นก็สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้ด้วยตนเอง  เมื่อหมดก าหนดการช าระ
เงินค่าเล่าเรียนแล้ว ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถดาวน์โหลด-อัพโหลดข้อมูลการช าระเงินจากธนาคารเข้าสู่
ระบบ ERP ได้โดยเลย  
 

2.2.5  ระบบจัดท าค าของบประมาณครุภัณฑ์ไอซีที  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       ส านัก  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับรวมรวมค าของบประมาณครุภัณฑ์ไอซีทีตามแผนแม่บทไอซี
ที โดยให้สามารถแยกประเภทหน่วยงานที่ของบประมาณตามกลุ่มการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิชาการ 
ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านบริหารทั่ วไป เป็นต้น และแยกค าขอ
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ เพ่ือให้สามารถรายงานค าของบประมาณ ในระดับต่างๆ 
ได้ เช่น ระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน 
 
 2.2.5 ระบบประเมินความพึงพอต่อการจัดกิจกรรมของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

            ส านัก  ได้พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่างๆ ของส านัก  เพื่อให้บุคลากร 
สามารถประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมได้ทางเว็บ 

 
2.3  การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบเดิม) 

     2.3.1  ระบบทะเบียนเรียนนิสิต   

          2.3.1.1 ส านัก  ได้พัฒนาระบบพิมพ์ทรานสคริปต์และเอกสารรับรอง โดยการปรับปรุงการพิมพ์แบบ
รายงานผลการศึกษาของนิสิตและเอกสารรับรองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 2.3.1.2 ส านัก  ได้พัฒนาระบบค าขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือให้สามารถจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ได้ตามกลุ่มที่ก าหนด ได้แก่ กลุ่มวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือรองรับการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของเงินรับฝากกลุ่มทุน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และรองรับการประมาณการรายรับ-รายจ่าย ในอนาคตและเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าร่วมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

 2.3.1.3 ส านัก  ได้ปรับปรุงระบบบริการเกรดออนไลน์ โดยให้ผู้กรอกคะแนนสามารถตรวจสอบคะแนน
จากเอกสารรายงานผลการเรียน KU5 ได้เอง ก่อนบันทึกคะแนน และส่งรายงานผลคะแนนไปยังระบบฐานข้อมูลกลาง 
ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนในระบบเกรดออนไลน์ ซึ่งจะลดภาระของส านักทะเบียน  ในการ
ตรวจสอบคะแนนจากรายงานผลการเรียน KU5 

 2.3.1.4 ส านัก  ได้ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศนิสิต ให้สามารถรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
นิสิตให้เป็นปัจจุบัน เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิตจ าแนกตามคณะ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงสุด/ต่ าสุด N อันดับแรก
จ าแนกตามคณะ รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.5 และ รายชื่อนิสิตปริญญาตรีที่มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่ม 
5A เป็นต้น และประสานงานกับผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหาการเข้าใช้ระบบ และการเรียกค้นข้อมูลนิสิตตลอดเวลา เช่น ก าหนดสิทธิ์
การเข้าใช้ระบบให้กับผู้ใช้รายใหม่ของหน่วยงานคณะ/ภาควิชา 



 2.3.1.5 ส านัก  ได้ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก้ปัญหาระบบเพ่ือให้ระบบ
ท างานได้อย่างปกติและให้แก้ปัญหาการเข้าใช้ระบบ และการจัดการข้อมูลที่ปรึกษา เช่น การปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง และ
การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบให้กับผู้ใช้รายใหม่ของหน่วยงานคณะ/ภาควิชา 
 2.3.1.6 ส านัก  ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ส าหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทย เพ่ือ 
ก าหนดเงื่อนไขของการลงทะเบียนวิชา 01162422 และ 01162423 ซึ่งหากนิสิตต้องการลงทะเบียนวิชา 01162422 หรือ 
01162423 ให้เลือกลงทะเบียนได้เพียงวิชาเดียว และไม่สามารถลงทะเบียนร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ ได ้ 
 2.3.1.7 ส านัก  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถจัดท าข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา (Bill payment) ในรูปแบบของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ได ้
 2.3.1.8 ส านัก  ได้พัฒนาระบบกรอกประวัตินิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เพ่ือเก็บข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ 
หลักสูตรนานาชาติ ให้เป็นภาษาอังกฤษ 
 2.3.1.9 ส านัก  ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลแบบส ารวจนิสิตใหม่ เพ่ือให้กองแผนงานสามารถอัพโหลด
ข้อมูลดิบเพ่ือสร้างรายงานได้ และให้กองแผนงานสามารถจัดการระบบให้เจ้าหน้าคณะน าข้อมูลไปใช้งานได้ 
 2.3.2  ระบบประเมินออนไลน์  

 2.3.2.1 ส านัก  ได้พัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ม ี
ความพร้อมรองรับการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดท ารายงานผลการประเมิน  
เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบและเพ่ือรับรองการประเมินของ สมศ. และ สกอ. 
 2.3.2.2  ส านัก  ได้พัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต และอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ อาจารย์เข้าตรวจสอบผลการประเมินการสอนได้  
                 2.3.2.3  ส านัก  บริหารจัดการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน และ
ผู้อ านวยการส านัก เพ่ือให้บุคลากร และนิสิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกหน่วยงานเข้าประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผ่านระบบออนไลน์ได้  

 
 2.3.3  ระบบค าขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (e-revenue) 

     ส านัก  ได้ปรับปรุงระบบค าขอและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (e-revenue) ให้มีความ 
พร้อมในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

 2.3.4 ระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร 

       ส านัก  ได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจา้งบุคลากร ให้สามารถหักหนี้ต่าง ๆ ตามล าดับ
เจ้าหนี้ สามารถน าเข้าและส่งออกหนี้ต่าง ๆ ปรับปรุงหน้าจอให้แสดงรายการต่าง ๆ ทั้งรายรับ และรายจ่ายทั้งหมด และ
ปรับปรุงการรายงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
 
 ภารกิจที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนิสิต บุคลากร และชุมชน   

     3.1 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ 
           ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร มก. และบุคคล

ทั่วไป จ านวน 12 หลักสูตร  คือ  
      1.1 หลักสูตร  “สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle”   วันที่ 18-19 มิถุนายน 2555   จ านวน ผู้เข้า

รับการอบรม 23 คน 
 1.2 หลักสูตร “มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver”  วันที่ 9- 11  



กรกฎาคม 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 29 คน 
 1.3 หลักสูตร “สู่ชีวิตที่ทันสมัยด้วย Windows 7  รุ่นที่ 3” วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 32 คน 
 1.4 หลักสูตร “สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1” วันที่ 12-23-24 
กรกฎาคม 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 23 คน 
 1.5 หลักสูตร “สร้าง e-Book และ e-Pub อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Indesign”  วันที่ 25-26 
กรกฎาคม 2555 จ านวน 25 คน 
 1.6 หลักสูตร “โปรแกรม R ส าหรับงานวิจัย” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 29 คน 

  1.7 หลักสูตร “Microsoft Office 2010 รุ่นที่ 2”  วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
37 คน 

 1.8 หลักสูตร “Microsoft Access รุ่นที่ 2”  วันที่ 27-28 สิงหาคม 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 61 
คน   
 1.9 หลักสูตร “สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla รุ่นที่ 2”  วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม 34 คน 
 1.10 หลักสูตร “Joomla Advaced Extensions”  วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
23 คน 
 1.11 หลักสูตร “Android App Development with Java  รุ่นที่ 2” วันที่  24-26 ตุลาคม 2555 จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม 33 คน 
 1.12 หลักสูตร “สร้างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Publisher”  วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 18 คน 
 1.13 หลักสูตร “Microsoft Access  รุ่นที่ 3”  วันที่28-29 พฤศจิกายน 2555 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
81 คน 
 1.14 หลักสูตร “สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 2” วันที่ 12-13 
ธันวาคม 2555  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 23 คน 
  
 3.2 บริการคอมพิวเตอร์   
       3.2.1 บริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร Kasetsart IT Square (KITS1)   
               ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร Kasetsart IT Square (KITS1) ตั้งแต่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 หลังจากปิดซ่อมแซมเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ าท่วม โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน 
143 เครื่อง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โซน  A  ให้บริการใช้งานเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ านวน 25 เครื่อง 



 โซน  B  ให้บริการใช้งานเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ านวน 36 เครื่อง 

 โซน  C  ให้บริการใช้งานเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ านวน 36 เครื่อง  

 โซน  D  ให้บริการใช้งานเครื่อง IMAC ของ Apple    จ านวน 12 เครื่อง            และ 
เครื่อง HP รุ่น DC7900SFF จ านวน 29 เครื่อง  

 โซน  F  ให้บริการใช้งานเครื่อง HP รุ่น DC7900SFF  จ านวน  5 เครื่อง 
 (เป็นห้องสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 5 ห้อง ให้บริการ ห้องละ 1 เครื่อง)  

      นอกจากนี้ ได้ส ารองห้อง โซน  E  ไว้ให้มหาวิทยาลัยใช้งานอบรมและทดสอบระบบ ERP ตลอดทั้งปี โดยมี
เครื่อง notebook  ให้บริการ จ านวน 29 เครื่อง  ซึ่งสามารถดูข้อมูลการให้บริการได้ที่ภาคผนวก 
 

      3.2.2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร ศร.1 (KITS 2) 
                 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร ศร.1 (KITS 2) โดยจัดเครื่อง

คอมพิวเตอร์ notebook Dell รุ่น Vostro 1720 ให้บริการการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 
8.30 – 17.30 น. จ านวน 2 ห้องๆ ละ 73 เครื่อง รวม 146 เครื่อง ซึ่งสามารถดูข้อมูลการให้บริการได้ที่ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.3 จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป  

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
       3.4.1 สัมมนาทางวิชาการไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย (ICTEd 2012) หัวข้อ “ภาวะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21”   เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 229 คน  

       3.4.2 สัมมนาทางวิชาการ NETDAY 2012 หัวข้อ “Cloud Over IPv6 - Survival strategy for the 
next decade”  เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 191 คน 

 
 3.4 บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ 

        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บในกิจกรรมบรรยาย/สัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ห้องประชุมก าพล อดุลย์วิทย์ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร และอาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ  ผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (ที่ http://live.ku.ac.th) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ จ านวน 10 หน่วยงาน 
จ านวน 27 ครั้ง โดยมีจ านวนชั่วโมงการถ่ายทอด 156 ชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556)  ซึ่งสามารถดูข้อมูลการ
ให้บริการได้ท่ีภาคผนวก 

 



 
 
 3.5 บริการงานการเรียนการสอนทางไกล  

        ในปีการศึกษา 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องการเรียนการสอนทางไกล 2 ห้อง   เพ่ือ
ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากวิทยาเขตบางเขนไปยังวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวนภาคการศึกษาละ 6 
วิชา ดังนี้ 

 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555  จ านวน 6 วิชา คือ 
1. ปัญหาการสอบบัญชี  
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
3. สุขภาพเพ่ือชีวิต หมู่1  

4.  สุขภาพเพ่ือชีวิต หมู่2  
5.  สุขภาพเพ่ือชีวิต  
6.  สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 6 วิชา คือ 
1.   หลักการสอบบัญชี 
2.   แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 
3.   สุขภาพเพ่ือชีวิต หมู่ 1 

4.   สุขภาพเพ่ือชีวิต หมู่ 2 
5.   หลักการจัดการฟาร์ม 
6.   ทฤษฏีการบัญชี 

ซึ่งสามารถดูข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 

 
 3.6 บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 

          ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายใน มก. และหน่วยงานภายนอก 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) ดังนี้ 

    3.6.1  บริการห้องคอมพิวเตอร์แบบช าระค่าธรรมเนียมเต็มตามอัตรา มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาใช้บริการจ านวน  101 หน่วยงาน  ซึ่งใช้บริการจ านวน 2,248 ชั่วโมง 

    3.6.2  บริการห้องคอมพิวเตอร์แบบยกเว้น / อนุเคราะห์ค่าธรรมเนียม มีหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย
มาใช้บริการจ านวน 63 หน่วยงาน      

 



 3.7 บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                     ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบยืม-คืนแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง
ประเภทเสียค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าธรรมเนียม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)  ดังนี้ 

3.7.1 แบบช าระค่าธรรมเนียม จ านวน  4 หน่วยงาน  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  39 เครื่อง 
3.7.2 แบบยกเว้น / อนุเคราะห์ค่าธรรมเนียม จ านวน 2- หน่วยงาน จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  500  

เครื่อง 
 

3.8 บริการมัลติมีเดีย 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการมัลติมีเดีย ได้แก่ พิมพ์โปสเตอร์ พิมพ์เอกสารสี ถ่ายภาพติดบัตร 

 แปลงข้อมูล ท าส าเนาซีดี และสแกนภาพ  ซึ่งมีผู้ใช้บริการถ่ายภาพติดบัตร จ านวน 870 ครั้ง และมีการใช้บริการสแกนภาพ
จ านวน 4 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 
 

3.9 บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยรูปแบบเว็บเพจและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.9.1 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เว็บ 

http://www.ku.ac.th  โดยปรับรูปแบบและกราฟิกหน้าแรกใหม่ ให้มีเนื้อที่ในการประกาศข่าวกระชับและน่าสนใจมากขึ้น 
ปรับปรุงหน้าเว็บภาษาอังกฤษ แบบเดียวกับภาษาไทย ออกแบบเทมเพลตแต่ละ level ให้มีรูปแบบเดียวกัน และจัดท า
ระบบการป้อนและแก้ไขข้อมูล ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลด าเนินการเองได้    

 

 

 โดยมีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 
จ านวน 1,318,622  ผู้เข้าชม    
 (ท่ีมา : Google Analytics   https://www.google.com/analytics/reporting)  



3.9.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนเว็บ จ านวน 2 
เรื่อง และ  คลังรูปภาพ-วีดีโอ ดังนี้ 

         3.9.2.1  จัดท าเว็บนิตยสารเกษตรศาสตร์ (KU e-Magazine)  เดือน ๆ  ละ 1 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับด้านการเกษตร ไอทีคอมพิวเตอร์ และเรื่องน่ารู้ทั่วไป โดยสามารถอ่านได้ที ่http://www.ku.ac.th/e-magazine/  

             3.9.2.2  จัดท าเว็บคอมพิวเตอร์สัมพันธ์  จัดท าทุกเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ ในแต่ละฉบับจะมีข่าวสารด้าน
โครงการ กิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา เยี่ยมชมดูงาน และผลการด าเนินการของส านักบริการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ
อ่านได้ท่ี http://www.cpc.ku.ac.th/news/comsumpan/ 

 
3.10  ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านวิชาการและพัฒนา 
สมรรถนะนิสิต ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบทดสอบความรู้ด้านไอทีแบบ Multiple Choice ให้แก่นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส าหรับการทดสอบความรู้ด้านไอทีแบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดสอบ ณ ห้องสุธรรมอารีกุล ตั้งแต่เดือน 
กันยายน 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 จ านวน  5 ครั้ง จ านวนนิสิตที่เข้ารับการทดสอบประมาณ 1,000 คน 
    6.กิจกรรมทั่วไป 
 
 
        1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
                   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2555 ทีจ่ัดขึ้นในวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา มี ผู้บริหาร 
บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 50 คน  
 
 
 
 

 
 
 

http://www.cpc.ku.ac.th/news/comsumpan/


3. วางพวงมาลาร าลึกสามบูรพาจารย์ 
               คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมวางพวงมาลาร าลึกสามบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี ณ อนุสาวรีย์ สามบูรพาจารย์ 
     
 
 
 

 
 

 
 
 
4. งานวันคล้ายวันสถาปนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 27 
             ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 27  ในวันที่ 25 มกราคม 2555 ส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีท าบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กร โดย รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 



 
 
 
 

5. กิจกรรมวันสงกรานต์ 
               ส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดงานสืบสานประเพณีในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ .2556 โดยได้ร่วมกัน 
สรงน้ าพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการขอพรจากผู้บริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์
และการเล่นสาดน้ ากันตามประเพณี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  6. วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ 
                วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการองค์กร และให้บุคลากรได้รับทราบความก้าวหน้าและแนวทางการบริหารงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องร่วมกัน เป็นการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นแก่สังคม โดยจัดให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
  
 
      

     

 
 
 



 
 
 

 
ภาคผนวก 

โครงสร้างส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานของส านัก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ที่ปรึกษา 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการประจ า 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
  
 

 
หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ 

ฝ่ายบริหารและธรุการ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 
 

 ฝ่ายสารสนเทศ 
 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย 

 งานการเงินและบัญชี           
 งานสารบรรณ   
 งานบุคคล  
 งานพัสดุ อาคารสถานที่  

และยานพาหนะ 
 งานแผนและประกัน 

คุณภาพ 
 งานประชาสัมพันธ ์
 

 งานฝึกอบรม 
 งานบริการมัลติมีเดีย 
 งานบริการคอมพิวเตอร ์

 งานวิเคราะห์และออกแบบ 
 งานพัฒนาและบ ารุงรักษา 
    โปรแกรม 
 งานเขียนคู่มือและทดสอบ  
    ระบบ 

 งานบริการคอมพิวเตอร์แมข่่าย  
 งานพัฒนาและติดตั้งเครือข่าย 
 งานบริการและสนับสนุนการ

บ ารุงรักษาระบบ 

 

รองผู้อ านวยการ 



 
 
บุคลากร 
 

   ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 84 คน  จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน  31 คน 
พนักงานงบประมาณ จ านวน  16 คน พนักงานเงินรายได้จ านวน  35 คน  
ลูกจ้างประจ า 2 คน 

 
บุคลากร (จ าแนกตามประเภทบุคลากร) 

           บุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นดังนี้ ระดับปริญญาโท จ านวน 22  คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 
47 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 6 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 4 คน ต่ ากว่ากาศนีย
บัตรวิชาชีพ จ านวน 5 คน 
 

 
 
 

การติดต่อ 

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต าแหน่ง - ชื่อสกุล เบอร์โทรภายใน อีเมล์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ :: 
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 

2501 yuen@ku.ac.th 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ :: 
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์  

2501 btun@ku.ac.th 

 
คณะผู้บริหาร 

  
ต าแหน่ง - ชื่อสกุล เบอร์โทรภายใน อีเมล์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ :: 
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ 

2501 pom@ku.ac.th 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ :: 
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 

2501 pirawat.w@ku.ac.th 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ :: 

2501 fscicls@nontri.ku.ac.th 

http://www.cpc.ku.ac.th/BoardandPerson/administrators/buppachart.php


ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ :: 
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน 

2525 narumon@ku.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ :: 
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 

2586 benjawan@ku.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ :: 
นายประสพสุข ผลดี 

2517 prasopsook.p@ku.ac.th 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ :: 
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 

2537 chidchanok.s@ku.ac.th 

 
 

บุคลากร 
ฝ่ายบริหารและธุรการ 

ต าแหน่ง - ชื่อสกุล  เบอร์โทรภายใน  อีเมล์ 
หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 

2537  chidchanok.s@ku.ac.th 

งานการเงินและบัญชี 
รองหัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
นางสาวจิตธนา โตนดดง 

2534 jittana@ku.ac.th 

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
นางอรุณ นฤทุม 

2524  cpcarn@ku.ac.th 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
นางฐานภา เมธีอัษฏาวุฒิ 

2915 cpctpm@ku.ac.th 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
นางสาวนัฏพร นกแสง 

2929  cpcnpn@ku.ac.th  

นักวิชาการเงินและบัญชี  
นางสาวอัญชิสา ชุมผล 

2501  cpcasc@ku.ac.th  

งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
รองหัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี 

2511  kruewan.t@ku.ac.th 

นักวิชาการพัสดุช านาญการ  2587 cpctds@ku.ac.th 

mailto:cpcasc@ku.ac.th


นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ 

2535  cpccpw@ku.ac.th 

พนักงานสถานที่ 
นายแฉล้ม สวัสดีภาพ 

2530 cpccms@ku.ac.th 

พนักงานสถานที่ 
นางสาวเนียม สาระจันทร์ 

2501  nium.s@ku.ac.th 

พนักงานขับรถยนต์  
นายชาญชัย แสงบุญเจริญ 

 

2530 cpccsr@ku.ac.th 

พนักงานขับรถยนต์  
นายชูเกียรติ ประเศรษฐานนท์ 

2530  cpcckp@ku.ac.th 

พนักงานขับรถยนต์  
นายกัมพล จูสิงห์ 

2530 cpckpc@ku.ac.th 

พนักงานสถานที่  
นายประชา พยัคตรี 

2530 cpcpcp@ku.ac.th 

งานสารบรรณ 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
นางสาวอ าไพ แจ้งบุญ 

2510 ampai@ku.ac.th 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ 

2518  cpcwpw@ku.ac.th  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางจรูญ สวัสดีภาพ 

2501  cpccrs@ku.ac.th 

งานแผนและประกันคุณภาพ 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวมัณทนา ใจมั่น  

2928  cpcmnj@ku.ac.th  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์  

2928  cpckmp@ku.ac.th  

งานบุคคล 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
บุคลากรช านาญการพิเศษ 
นางสุรินทร์ บัวทอง  

2913  surin@ku.ac.th  

บุคลากร 
นางสาวจริยา ผิวงาม 

2914  cpcjyp@ku.ac.th  



เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน 

2912  cpcylc@ku.ac.th  

งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง   

 2584   kagh@ku.ac.th 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ 

 

2929 cpcsya@ku.ac.th  

นักประชาสัมพันธ์  
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย 

2927 cpcfls@ku.ac.th  

นักประชาสัมพันธ์  
นางสาวเพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์  

2501 cpcppk@ku.ac.th 

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 

ต าแหน่ง - ชื่อสกุล  เบอร์โทรภายใน   อีเมล์ 
หัวหน้าฝ่าย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางศศิธร พูนเพ่ิมสิริ 

2548  sasitorn@ku.ac.th  

งานฝึกอบรม  
รองหัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ 

2573  cpcams@ku.ac.th  

ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
นางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์ 

2507   sudarat@ku.ac.th 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสุนิสา สิงห์แก้ว  

2506  cpcsss@ku.ac.th  

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
นางดาริกา เพ่ิมพูน  

2574 cpcdkp@ku.ac.th 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
นายณฐภัทร นกแก้ว  

2514  cpcntp@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา  

 2546   cpccyp@ku.ac.th  

งานบริการมัลติมีเดีย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 2508  kaew@ku.ac.th  



นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นายมงคล ชินบุตร  

2550 mongkon@ku.ac.th  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ  
นายพงศกร แสงวงศกร  

2544  cpcpsk@ku.ac.th  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 
นายอ านวย เงินพูลทรัพย์  

2918  amnuay@ku.ac.th  

ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
นางสาวสนิท สุภะคะ 

2551   cpcsns@ku.ac.th 

นักวิชาการช่างศิลป์ 
นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม  

2585  cpccws@ku.ac.th  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม  

2585  cpcarv@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายธนพล สุขจิตต์ 

2551    cpctpsu@ku.ac.th 

งานบริการคอมพิวเตอร์  
รองหัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสุภาพร สอนวงษ์  

2547,1073-4  supaporn@ku.ac.th  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ  

2549,1073-4  cpcslh@ku.ac.th 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
นางสาวสุภณัฏฐ์ วิจิตรธรรมกุล  

2575,1073-4  cpcsnw@ku.ac.th 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
นางสาวกรวลัย ศรีจันทร์ 

2549,1073-4 cpckws@ku.ac.th  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
นายสุกฤษฎิ์ แสงกระจ่าง 

2549,1073-4 cpcsks@ku.ac.th 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ต าแหน่ง - ชื่อสกุล เบอร์โทรภายใน อีเมล์ 
หัวหน้าฝ่าย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ  

2527  pichaya@ku.ac.th  

งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ   



ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสาววาสนา รุ่งเรือง 

2516 wassana.r@ku.ac.th  

รองหัวหน้าฝ่าย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุภิญญา ปานด า 

 2515 supinya@ku.ac.th 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางมันทนา ไปเร็ว 

2901  muntana@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายพรชัยยศ ช านาญศิลป์  

2921  cpcpyc@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ 

2583  cpcpna@ku.ac.th  

งานพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวกัลยกร ทัดน าธง 

2536  nual@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายวิรัตน์ ชูแก้ว  

2909  cpcvrc@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายมนู สอนน้อย   

2581   cpcmns@ku.ac.th   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์  

2905  cpcvrt@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวธราธร โสตธิมัย  

2906  cpctts@ku.ac.th  

งานเขียนคู่มือและทดสอบระบบ  
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์ 

2900  monthip.t@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นายทองปาน ขันตีกรม  

2580  cpctpk@ku.ac.th  

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นางสาวทิพยรัตน์ แซ่หลี  

2908  cpctrz@ku.ac.th  

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น  

2920  cpcmgp@ku.ac.th  

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ต าแหน่ง - ชื่อสกุล   เบอร์โทรภายใน อีเมล์  



หัวหน้าฝ่าย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสมใจ บรรเทากุล 

2539  somjai@ku.ac.th  

งานบริการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
รองหัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นายมหาราช ทศศะ  

2578  cpcmrt@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์  

2579  cpcpjk@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร 

 2541-3   cpctln@ku.ac.th 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ  

2541-3  cpctps@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ   

 2577  puangtip@ku.ac.th 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
นางสาวสุมาลี กูลเหมือน  

 2541-3 sumalee@ku.ac.th  

งานพัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่าย  
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
นายคันธชล บุญเอ่ียม  

2541-3  cpckcb@ku.ac.th   

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 
นายเกษม วงค์แสน  

2512  cpcgsm@ku.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต นิธีกุลวัฒน์  

2520 bundit.n@ku.ac.th 

วิศวกร  
นายเฉลิมพล ฉัตรอ าพันธุ์ 

2526  cpccpc@ku.ac.th  

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นายยอดชาย พรฉัยยา  

2541-3  cpcycp@ku.ac.th  

วิศวกร  
นายสัจจะ สุวรรณ์ 

 2541-3 cpcsjs@ku.ac.th  

วิศวกร 
นายธนวัต กิจวิเชียร 

 2541-3 cpctwk@ku.ac.th  

งานบริการและสนับสนุนการบ ารุงรักษาระบบ 
รองหัวหน้าฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน 

2541-3 cpcpcy@ku.ac.th 



วิศวกร  
นายพรชัย ยอดเศรณี 
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นายปฏิพล ศุภวาทิน 

2911  cpcpps@ku.ac.th 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นายประสงค์ พรรณศิริพล  

2911  cpcpsp@ku.ac.th 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมทองค า 

2541-3  cpcrdp@ku.ac.th  

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นายดิเรก จันทร์ศรี 

2541-3  cpcdrj@ku.ac.th 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นายชลิต หรินทรัตน์  

2541-3  cpccrh@ku.ac.th 

  
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
นางสาวอรณิดา เมฆศรี 

2541-3  cpcodm@ku.ac.th 

  
 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดนิ 

31,364,700 31,850,727 2,279,273 31,351,400  29,705,478  *1,645,922  49,114,400   47,623,030 1,491,370 

งบประมาณเงนิ
รายได้ 

45,381,039 35,713,314 9,667,725 48,776,564  44,814,136   3,962,428 65,130,964   64,658,989   471,975   

รวม 76,745,739 67,564,041 11,946,998 80,127,964  74,519,614  5,608,350 114,245,364   112,282,019  1,963,345  
*  เงินเหลือจ่ายค่าสาธารณูปโภค กองคลังเป็นผู้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 76,745,739 80,127,964 114,245,364     
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช่จ่าย) 965,274 1,444,724 2,999,830   
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 57,672,661 57,473,454 53,525,482 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 11,016,218 17,046,160 58,756,537     
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 10,992,489 11,013,505 17,809,945.20   
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 304,176 479,069  575,567  
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 57,495,452 77,881,543 29,790,296   
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 11,946,998 5,608,350   1,963,345 
สินทรัพย์ถาวร 127,390,446 142,593,532 285,866,125   

หมายเหตุ    ข้อมูลตามตารางเป็นรายรบัสุทธิตามการบันทึกบัญชีตามรอบปีงบประมาณ 
 
 
 
 



 
 
 

 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักบริการคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. รายไดจ้ากงบแผ่นดิน 31,364,700 31,351,400 49,114,400 
2. รายไดจ้ากงบรายได ้ 45,381,039 48,776,565 65,130,964 
   2.1 ส่วนแบ่งค่าบ ารุงการศึกษา 37,593,178 41,629,620 43,444,402 
   2.2  การบริการวิชาการ 965,274 1,444,724 2,999,830 
   2.3 การบริหารงาน 6,822,587 5,702,221 18,686,732 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 76,745,739 80,127,965 114,245,364 
รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    

1. งบบุคลากร 21,705,333 21,373,459 18,480,400 
2. งบด าเนินงาน 35,182,914 35,797,685 34,824,407 
3. งบลงทุน 11,016,218 17,046,160 58,756,537 
4. งบอุดหนุน 784,414 302,310 220,675 
5. งบอ่ืนๆ 0 74,519,614 0 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 68,688,879 149,039,228 112,282,019 
หมายเหตุ  ข้อมูลตามที่รายงานใหก้องคลังทราบ 

 

 1.9.2 จ านวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ส านักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา  

2554 2555 
1.  นักวิจัย -  -  
2.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 74  78.5 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  74  78.5 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  -  - 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 74  78.5 

หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด ก าหนดใหน้ับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 

 

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

หน่วย 
งาน 

วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 
ทั้งหมด ปฏิบตัิงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ปฏิบตักิาร ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

<ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท <ตร ี ตร ี โท ตร ี โท เอก <ตร ี ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก <ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

ส านัก  8 33.5 5.5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 2 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 9.5 46.5 22.5 0 78.5 



ฝ่าย 1 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 12 7 0 22 

ฝ่าย 2 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5 0 18 

ฝ่าย 3 0 7.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 7.5 0 17 

ฝ่าย 4 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 16 3 0 21.5 

รวม 8 33.5 5.5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 2 0 7 14 0 0 0 0 0 0 0 9.5 46.5 22.5 0 78.5 

หมายเหตุ   ฝ่ายที่ 1 คือ ฝ่ายบริหารและธรุการ   ฝ่ายที่  2 คือ ฝ่ายบรกิารและฝกึอบรม   ฝ่ายที่ 3 คือ ฝ่ายสารสนเทศ   ฝ่ายที่ 4 คือ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

 

 
ล าดับ 

ระยะเวลา 
ท างาน 

คณุวุฒิทางการศกึษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ  
รวม <ตร ี ตร ี โท เอก รวม (คน) ปฏิบตัิงาน ช านาญ

งาน 
ช านาญ

งานพเิศษ 
ปฏิบตักิาร ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
1 9 เดือน ข้ึนไป 9 46 22 0 77 46 1 0 1 8 21 0 0 77 
2 6-9 เดือน 1 1 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 3 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 ลาศึกษาต่อ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 รวมท้ังหมด 10 47 23 0 80 48 1 0 1 9 21 0 0 80 
6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 9.5 46.5 22.5 0 78.5 47 1 0 1 8.5 21 0 0 78.5 

 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
อื่นๆ  

(รับทุนการ 
ศึกษาต่อ ป.โท) 

รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

ฝ่ายบรหิารและธุรการ 22 9 3 1 22 
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม 19 0 0 0 19 
ฝ่ายสารสนเทศ 15.5 5.5 9 0 15.5 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 20 11 3 1 20 

รวม 76.5 16.5 15 2 76.5 

หมายเหตุ   ขอ้มูลการพัฒนาความรู้แตล่ะประเภทไม่มีการนับซ้ า และบุคลากร 1 คน สามารถมขี้อมูลได้ทุกประเภท ฉะนั้นข้อมูลรวมจะมีการนับซ้ า 

 

 

 ข้อมูลจ านวนการรับฝึกงานนิสิตที่ส านัก   ปีการศึกษา 2553- 2555  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ระดับปริญญา ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

1. นิสิตระดับปรญิญาตร ี 2 1 3 

2. นิสิตระดับปรญิญาโท - - - 

3. นิสิตระดับปรญิญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 2 1 3 

 



 

1.9.4 งานบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฐานข้อมูลส านักงานบริการวิชาการ)   
ส านักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

โครงการ 

จ านวนครั้ง ชื่อแหล่งทุน 
หัวหน้า
โครงการ 

รายรับจริง 
(หลังหักค่าใช่จ่าย) 

ที่มารับบริการ ภาครัฐ/เอกชน 

ภายใน ภายนอก 
สนับสนุน
โครงการ 

1. โครงการ”จ้างที่ปรึกษาเพือ่จัดท าแผนความปลอดภยัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ” (สท.)   

1 ภาครัฐ สมใจ        2,000,000.00  

2. โครงการ”ระบบฐานข้อมูลพพิิธภัณฑ์แมลง ของกรมวิชาการ
เกษตร”   

  
1 ภาครัฐ สมใจ 

 
      1,686,108.00  

3. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ของ สนง.กอง
ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

  
1 ภาครัฐ สมใจ  400,000.00  

4. โครงการกิจกรรม ICT Camp ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  
1 ภาครัฐ อ.ยืน       13,000,000.00  

5. โครงการบริการ สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ MIS 

  
2 

ภาครัฐ &
เอกชน 

ศศิธร  1,326,120.00  

6. โครงการ "การบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินนัดหมาย"ของ สนง.กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ   

1 ภาครัฐ สมใจ 60,000.00  

7. โครงการ อบรมคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2554   6 ภาครัฐ/เอกชน อโนมา 1,316,600.00 

รวม   13       19,788,828.00  

  

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 3 15 7  
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 184 1,979 2,354  
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 5,076,294 9,293,215 19,788,828  

มูลค่า (บาท) 406,103.52 671,457.20  1,583,106.24 

หมายเหตุ   ขอ้มูลยอดเงินรายรับดิบตามการสรุปโครงการพัฒนาวิชาการแต่ละโครงการ (จัดสรรให้มก. และส านัก แลว้) 

 

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ - - - 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ - - - 



รายการ ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

72 66 76.5 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพในประเทศ 72 66 76.5 
- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ - - - 
จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ - - - 
- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ - - - 
- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 4.17  

4.09 
76.5 

 
 
 
 

สถิติการให้บริการ ปีการศึกษา 2555 
 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
 

1.  การให้บริการเครือข่ายนนทรีในปัจจัยของสถานการณ์ปกติ  ณ วิทยาเขตบางเขน  (วัดที่ gateway ขาออก) 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 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  
จ านวนชั่วโมงที ่ให้บริการ 720 743.58 743.52 698.16 744 719.54 744 743.59 671.8 743.55 717 744 727.73 

จ านวนชั่วโมง Down time 0 2 min 8min 51min 0 1min 0 1min 40 min 1min 36min 0 12 min 

จ านวนชั่วโมงทีม่ีให้บริการ 
(ในสถานการณ์ปกติ) 

720 744 744 720 744 720 744 744 672 744 720 744 730 

ร้อยละ 100 99.99 99.98 96.88 100 99.99 100 99.99 97.2 99.99 96.02 100 99.17 

                                                                                                                                                                   
 
 

 2.  การให้บริการเครือข่ายไร้สาย ณ วิทยาเขตบางเขน    
รายการ ปี 2555 ปี 2556 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.   
จ านวนจุดที่มีให้บรกิาร 775 783 783 788 788 862 850 799 799 803 819 922 814.25 

จ านวนจุด Downtime 75 60 60 67 67 214* 283* 108 108 50 63* 53 100.67 

จ านวนจุดบรกิารที่สามารถ
ให้บริการได ้

(ในสถานการณ์ปกติ) 
700 723 723 721 721 648* 567* 691 691 753 756 869 713.58 

ร้อยละจุดบริการทีส่ามารถ
ให้บริการได ้

90 92.34 92.34 91.5 91.5 75.17* 66.70* 86.48 86.48 93.77 92.31 94.25 87.73 



 
 

3. การให้บริการรหัสบัญชีเครือข่ายนนทรีแก่ผู้ใช้ใหม่ 

เดือน / ป ี

ปี 2555 ปี 2556 

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

รหัสบัญชีเครือขา่ยส าหรับผู้ใช้ใหม่ 65 30 167 34 37 76 35 96 54 36 24 35 

ขอเปลี่ยนรหัสผ่านนนทร ี 318 77 2044 726 1101 709 403 453 623 541 226 518 

) 

4. การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   

รายการ ปี2554 ป2ี555 รวม / 
 มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค เฉลี่ย 

จ านวนเครื่องที่ให้บริการ
อายุไม่เกนิ 5 ปี  

152 152 152 156 156 156 156 156 156 156 113 113 148 

จ านวนเครื่องที่ให้บริการ
อายุเกนิ  5 ปี  

26 26 26 6 6 6 6 6 6 6 22 22 14 

ชั่วโมงการให้บรกิารทั้งปี 720 744 744 720 744 720 744 744 672 744 720 744 730 



5. การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ าแนกตามประเภทบริการ   

ช่ือระบบ 

ปี 2555 ปี 2556 

จ านวนช่ัวโมง down tiime  และ % Up time ในสภาวการณ์ปกติ   

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

จ านวน ชม.ที่เปิด
ให้บริการ 

720 744 744 720 744 720 744 744 672 744 720 744 

ระบบตรวจสอบตัวตน 0 100% 0 100 0 100 1.03 99.857 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.24 99.966 0 100 

ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 0 100% 0.86 

99.88
4 

0 100 0.68 99.905 0.37 99.950 0 100 0 100 9.17 
98.7
68 

24.2
3 

96.3
95 

12.42 98.331 2.67 99.629 0 100 

ระบบเวบ็เมลล ์ 0 100% 0.26 
99.96

5 
0 100 1.04 99.855 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.61 99.915 0 100 

ระบบฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย 0 100% 0.42 

99.94
4 

0 100 5.05 99.299 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.19 99.973 0 100 

ระบบลงทะเบียนนิสิต 0 100% 0.84 
99.88

7 
0 100 5.10 99.291 0.22 99.970 0.22 99.

970 0 100 0 100 0 100 5.66 99.239 1.57 99.782 1.32 99.822 

ระบบสารสนเทศนิสิต 0 100% 0 100 0 100 7.50 98.958 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 1.38 99.809 0.83 99.889 

ระบบบัญชสีามมิติ 0 100% 0.92 
99.87

7 
0 100 4.98 99.309 0 100 0 100 0 100 0.16 

99.9
89 

0 100 0 100 0.74 99.897 0 100 

ระบบเวบ็มหาวิทยาลัย 0 100% 0 100 0 100 0.79 99.890 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.40 99.944 0.08 99.989 

ระบบเวบ็พิรุณ 0 100% 0.08 
99.98

9 
0 100 6.89 99.043 6.48 99.129 23.33 

96.
760 0 100 0.08 

99.9
89 

0 100 4.57 99.386 1.26 99.825 0 100 

ระบบ ftp 0 100% 0 100 0 100 0.78 99.891 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0.08 99.989 0.64 99.911 21.24 97.145 

รวม            
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6.การให้บริการพื้นที่โฮมเพจ 

หน่วยงาน 
  

ปี 2554 ปี 2555 

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

หน่วยงาน มก.  3 4 2 7 4 7 4 4 17 2 6 2 
ชมรมนิสิต มก.  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

โฮมเพจสว่น
บุคคล* 

 198 509 304 672 30 170 305 885 489 294 90 569 

 

7. การให้บริการพีซี คลินิก 

 บริการ 

ปี 2554 ปี 2555 

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

จ านวนผู้ใช้บรกิาร 1347  812 1009 878 1185 1038 680 779 702 618 374 659 10081 

จ ำนวนงำนจ ำแนกตำมกำรให้บริกำร 

แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์
ทั่วไป 

 14 15 11 13 4 16 5 3 6 5 9 10 111 

ก าจัดไวรัส/มัลแวร ์ 35 25 15 12 21 15 10 7 5 12 15 19 191 

ติดตั้งไวร์เลส  1017 594 396 393 235 523 362 439 316 173 165 197 4810 

ติดตั้งและแก้ไขปญัหา 
VPN 

 72 73 58 39 47 38 39 40 25 34 39 44 548 

แก้ไขปัญหา Account  339 106 513 411 871 448 264 285 348 393 154 391 4523 

อื่นๆ  25 24 31 22 28 13 10 12 7 13 7 17 209 
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