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ส านั กบริ การคอมพิว เตอร์ มีความมุ่งมั่นในการให้ บริการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนิสิต บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็น
องค์กรที่ให้บริการไอซีทีที่เป็นเลิศ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ”
ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2560-2564 และมีการปรับแผนยุทธศาสตร์สานักบริการคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ICT ของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ านการพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานมี การขยายช่ องทางการให้ บ ริ การเครื อข่ า ย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) จาก
5 กิกะบิตต่อวินาที เป็น 6 กิกะบิตต่อวินาที และปรับปรุงเพิ่ มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่าย (Firewall) การปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ทาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น การปรับปรุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ server ที่ให้บริการทางด้านระบบเครือข่าย การปรับปรุงระบบสารองข้อมูลเพื่อให้ระบบ
พร้อมใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายที่รองรับ IPv4 และ IPv6
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลใหม่และพัฒนา web portal เพื่อ
ก้าวเข้าสู่ระบบ single sign-on ในอนาคต รวมถึงพัฒนาโมมายแอปพลิเคชัน เช่น King Rama9@KU, NISIT
KU, KU 4.0, iDKU, ระบบลงนามถวายพระพร ระบบถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยบัตรสมาร์ท
การ์ด เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล
ในปีนี้สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการและรองรับ IPv6 ครบ 4
ด้าน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและเป็น 1 ใน 25 ของประเทศ รางวัลคุณภาพ มก. ด้านนวัตกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยพัฒนาระบบให้บริการพื้นที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูลออนไลน์ในชื่อ KU Cloudbox
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ
กัน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถในการสนั บ สนุ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและประสบความสาเร็จในการดาเนินงานรอบปีที่ผ่านมา หวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกท่านที่จะใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป

“

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ
เรือ่ ง
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคอมพิวเตอร์
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. การพัฒนาการบริการ
4. การบริการวิชาการแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก
5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. สถิติ การให้บริการ
7. การพัฒนาบุคลากร
8. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
9. กิจกรรมทั่วไป
10. ผู้เข้าเยี่ยมชม

หน้า
2
6
11
16
19
20
23
35
37
40

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.

โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของสานักบริการคอมพิวเตอร์
คณะผู้บริหารสานักบริการคอมพิวเตอร์
บุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจริงประจาปีงบประมาณ 2559-2560
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี 2560

43
44
45
46
49

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบคอมพิวเตอร์
ในรอบปี 2560 ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
ดาเนินงานเพื่อพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีให้
ครอบคลุ มทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และนา
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุด ดังนี้

1.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สานักบริการคอมพิวเตอร์ บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับการใช้งานของนิสิต บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ดูแล
บารุงรักษาให้เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายให้มีความพร้อมในการใช้งานและได้ดาเนินการ
ขอขยายช่องทางการให้บริการเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากสานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จากเดิม 3 กิกะบิตต่อวินาที เป็น 5 กิกะบิตต่อ
วินาที และมีการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต 3 วิทยาเขต (กาแพงแสน ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติสกลนคร)
จาก 1 กิกะบิตต่อวินาที
เป็น 2 กิกะบิตต่อวินาที
และได้ขยายช่อง สัญญาณ
ของโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยา
เขตสุพรรณบุรี จาก 12 เม
กะบิตต่อวินาที เป็น 1 กิ
กะบิตต่อวินาที ดังรูป
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พร้ อ มทั้ ง ขยายช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากสานักงาน
บริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา
(UniNet) จากเดิม 5 กิกะบิตต่อวินาที เป็น 6 กิกะ
บิตต่อวินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
อิน เตอร์ ความเร็ ว สู ง สามารถใช้ งานได้อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่เพิ่ม
จานวน IP address อีก 65000 เบอร์ ให้กับวิทยา
เขตบางเขน วิ ท ยาเขตศรี ร าช า วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรสกลนคร เพื่อ
รองรับกับจานวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอ
ต่ อ ความต้ อ งการใช้ ง าน และยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม

ประสิทธิภาพทางด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่าย (Firewall) จากเดิม 4 เครื่อง เป็น
8 เครื่อง

1.2 การพัฒนาบริการเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส านั กบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ มีก ารพั ฒ นาบริก ารเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์แ บบมีส ายและไร้ส าย ให้ แ ก่
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยและให้บริการเครือข่ายไร้สาย แก่ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอด
จนถึ ง ให้ บ ริ ก ารระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ การใช้ ง านของนิ สิ ต บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการให้บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งสานักฯ กาหนดเป้าหมายการ
ให้บริการให้มีเวลาที่สามารถบริการได้ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 99.95 ในปีการศึกษา 2559 สามารถให้บริการได้
มากกว่าเป้าหมายที่กาหนด
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1.3 การพัฒนาพื้นที่จัดเก็บรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล (Cloud Storage)
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่อานวยความสะดวก
และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ริ เ ริ่ ม พั ฒ นาระบบคลาวด์
(cloud) ขึ้นเพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการให้ บริการและ
ระบบบริหารจัดการ ในชื่อว่า KU Cloudbox และต่อมาในปี
พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินการจัดทา “โครงการขยายพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เพื่อการเก็บข้อมูลแบบ Cloud
Storage” ขยายขีดความสามารถในการรอบรับการใช้งาน เพื่อ
ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้วยไอซีที

1.4 การเพิ่มความสามารถของระบบ
Disaster Recovery
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการจัดทาระบบสารอง
ข้อมูลชุดที่ 3 จัดเก็บไว้ที่วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมีความถี่การ
จัดเก็บข้อมูลทุกเดือน และสามารถกู้คืนข้อมูลได้สูงสุด 12 เดือน
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1.5 รางวัล Thailand IPv6 Ready Award
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล จากกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ในฐานะเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วาม
พร้อมในการให้บริการและรองรับ IPv6 ครบ 4 ด้าน (คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการและ
การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6) สานักบริการ
คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ IPv6 เป็น
อันดับที่ 2 ของสถาบันอุดมศึกษา และเป็น 1 ใน 25 ของประเทศ
ไทย ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ ายสารสนเทศ ผู้ อานวยการส านักบริการคอมพิว เตอร์
เป็ น ตั ว แทนของมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในการรับ มอบรางวั ล

1.6 รางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 10 รางวัลดี ด้านนวัตกรรม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และรางวัล
อันดับที่ 1 เฉพาะภาคโปสเตอร์
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ open
source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถแก้ไขปัญหาการให้บริการและการ
พัฒนาระบบนี้ด้วยตนเอง จึงมีความคุ้มค่าทาให้ประหยัดงบประมาณในการ
ว่าจ้างหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นดาเนินการมีมูลค่าหลายล้านบาท
โดยได้พัฒนาระบบให้บริการพื้นที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูลออนไลน์ในชื่อ
KU Cloudbox ที่เว็บ https://cloudbox.ku.ac.th
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในรอบปี 2560 ส านัก บริก ารคอมพิว เตอร์ไ ด้
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการให้ บริก ารระบบสารสนเทศ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการผู้ ใ ช้ หน่ ว ยงาน และ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ในการก้ า วสู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้

2.1 การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น งานและการใช้
งบประมาณด้านไอทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันจะเป็นการ
พัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านไอทีสาหรับหน่วยงาน
นิสิต และบุคลากร อย่างมีแผนไปในทิศทางเดียวกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.2 โมบายแอปพลิเคชัน
“KingRama9@KU”
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน KingRama9@KU ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ
พระราช กรณี ย กิ จ และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยแอปพลิเคชันรวมภาพ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แต่ล ะทศวรรษในรูปแบบ
Timeline พร้อมด้วยพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เผยแพร่ เ พื่ อ ให้
ประชาชนชาวไทยได้น้อมนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต และสามารถแชร์ให้เพื่อนผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที
ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

2.3 โมบายแอปพลิเคชัน KU 4.0
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโม
บายแอปพลิเคชัน KU 4.0 เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ นิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ใ ห้ ส ามารถตกแต่ ง ภาพด้ ว ย
กรอบ KU for SMART AGRICULTURE 4.0
สาหรับรวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย Thailand
4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ ด้วยการใช้ ภาพที่ใส่กรอบสวย ๆ ของ
KU for SMART AGRICULTURE 4.0 แชร์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA) ใช้
งานได้ บ นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนทั้ งระบบ
ปฏิบัติการ iOS และ Android
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2.4 โมบายแอปพลิเคชัน iDKU
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ “iDKU”
เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ที่ได้
จัดเตรียมข้อมูลสาหรับสร้างกรอบรูป iDKU เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของนิสิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สามารถจัดอันดับ TOP
VOTE เช่น การประกวดดาว-เดือนของคณะผ่านแอปพลิเคชัน iDKU ได้

2.5 ระบบลงนามถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9
ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด
สานักบริ การคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันระบบลงนามถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ด้วย
บัตรสมาร์ทการ์ด (บัตรประชาชน) ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอเชิญ
หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมน้อมราลึกและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น
พ้นอย่างหาที่สุดมิได้
โดยโปรแกรมสามารถอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด และนาข้อมูลชื่อ -นามสกุล
ที่บรรจุอยู่ในชิพของบัตรขึ้นมาแสดงภายใต้ข้อความน้อมราลึกและถวายความ
อาลัย ด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ซึ่งระบบได้จัดแสดงผลขึ้นไป
บนจอภาพขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ลงนามได้ถ่ายภาพร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ระบบสามารถแสดงรายงานสรุปจานวนและรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมลง
นามถวายความอาลัยทั้งหมดได้
ทั้งนี้สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ประสานความร่วมกับกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และได้รับการสนับสนุนฐานข้อมูลราษฎร์ เพื่อพัฒนาระบบ
อ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทการ์ดดังกล่าว

2.6 เว็บเพจ KU 4.0
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาเว็บ
เพจ KU 4.0 (http://kaset4-0.ku.ac.th) เพื่อ
ให้ บ ริ ก ารแก่ นิ สิ ต อาจารย์ และบุ ค ลากร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในการอั พ โหลด
รู ป ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรมด้ า นการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ พร้ อ มทั้ ง
ตกแต่ง ภาพด้ว ยกรอบสวย ๆ ของ KU for
SMART AGRICULTURE 4.0 สาหรับรวมพลัง
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ด้านการ
เก ษ ตร อ าห า ร แ ล ะ เท ค โ นโ ล ยี ชี ว ภ า พ
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2.7 ระบบลงนามถวายพระพร
ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบลง
นามถวายพระพรชัยมงคลด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด (บัตรประชาชน) เพื่อ
สรรเสริญพระบารมี และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาศ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยโปรแกรมสามารถอ่ า นบั ต รสมาร์ ท
การ์ด และนาข้อมูลชื่อ-นามสกุลที่บรรจุอยู่ในชิพ
ของบัตร ขึ้นมาแสดงภายใต้ข้อความถวายพระพร
ชัยมงคล ด้านล่ างของพระบรมฉายาลั กษณ์ของ
แต่ละพระองค์ ซึ่งระบบได้จั ดแสดงผลขึ้นไปบน
จอภาพขนาดใหญ่ เพื่ อ ให้ ผู้ ล งนามได้ ถ่ า ยภาพ
ร่ ว มกั บ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ร ะบบ
สามารถแสดงรายงานสรุปจานวนและรายชื่อผู้ที่
เข้าร่วมลงนามถวายพระพรทั้งหมดได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3
การพัฒนางานบริการ
ส านัก บริก ารคอมพิว เตอร์ ได้ ดาเนิน การพัฒ นา
เพื่ อเพิ่ มศั ก ยภาพ ในงานบริก ารวิ ช าการแก่ อาจารย์
นิสิต บุคลากร หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตลอดจนบุคคลทั่วไป ดังนี้

3.1 การให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย
เพื่อเพิ่มบริการให้กับนิสิตในการติวหนังสือ หรือทบทวนบทเรียน ในลักษณะเพื่อนสอน
เพื่อน พี่สอนน้อง ซึ่งมีเวลาในการให้บริการดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์

เวลา 09.00-20.00 น.
เวลา 09.00-16.00 น.

3.2 งานบริการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย (NontriLive)
งานบริ ก ารถ่ า ยทอดสดผ่ า นเครื อ ข่ า ยหรื อ NontriLive เป็ น การให้ บ ริ ก ารถ่ า ยทอด
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และออกอากาศสดตามกาหนดเวลาของ
กิจกรรมนั้น ผ่านทางเครือข่ายนนทรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร และ
ผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สามารถรับชมผ่านทางเครือข่ายนนทรี
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เดือน / ปี

การให้บริการ (ครั้ง)

สิงหาคม – ธันวาคม 2559

12

มกราคม – กรกฎาคม 2560

5

รวม

17
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3.3 งานบริการการใช้ห้องเรียน ห้องอบรม
สานักบริการคอมพิวเตอร์มีบริการห้องเพื่อใช้ในการเรียน/อบรม สัมมนา สาหรับผู้ใช้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทห้อง
ห้องประชุม/อบรม สัมมนา

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ห้องประชุมทางไกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความจุ (คน)

จานวน (ห้อง)

20

1

32

1

60

1

110

2

300

1

30

8

45

2

50

3

60

3

90

1

115

2

5

1

10

2

15

2

12

จำนวน
คน

ผู้เข้ำอบรม

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย MS Excel รุ่น3

41

บุคลากร มก.

พัฒนาผู้ดูแลเครือข่าย / IT ประจาหน่วยงานและวิทยาเขต

35

Digital KU Certificate: Advanced Google Form on
Tour

30

Digital KU Certificate: Advanced Google Form on
Tour

20

สารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการด้วย Google
Application รุ่น4

40

การสร้างและนาเสนอ Digital textbook รุ่น6

9

Word & Excel กับการทางานในสานักงาน รุ่น3

55

Advanced Google Form on Tour บางเขน

28

Advanced Google Form on Tour วิทยาเขตศรีราชา

40

การประยุกต์ใช้งาน Google Application : Advance
Google Form (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

16

MIL for Digital KU

114

บุคลากร มก. และ
นิสิต

ตุลาคม 2559 การใช้งาน Google Form

48

บุคลากร มก.

ธันวาคม
2560

Info Graphic กับการทางานยุคใหม่

88

บุคคลทั่วไป

Microsoft Office สาหรับงานสานักงาน

54

ธันวาคม
2559

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สาหรับงาน
สานักงาน

21

เดือน
สิงหาคม
2559

กันยายน
2559

เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากร มก.

บุคคลทั่วไป

13

เดือน

ผู้เข้ำอบรม

มกราคม
2560

มหาวิทยาลัยในโลกของเศรษฐกิจดิจิทัล

80

บุคลากร มก.
บุคคลทั่วไป และ
นิสิตมก.

ธันวาคม
2559

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สาหรับงาน
สานักงาน

21

บุคคลทั่วไป

มกราคม
2560

มหาวิทยาลัยในโลกของเศรษฐกิจดิจิทัล

80

บุคลากร มก.
บุคคลทั่วไป และ
นิสิตมก.

กุมภาพันธ์
2560

Google Application & Add on รุ่นที่ 1
ห้องเรียน Online กับ Google Classroom รุ่นที่ 1

53
26

บุคลากร มก.

มีนาคม 2560 MS Office 365
Info Graphic กับการทางานยุคใหม่

58
89

บุคลากร มก. และ
บุคคลทั่วไป

เมษายน
2560
พฤษภาคม
2560

การใช้ Social Media อย่างปลอดภัย

49

บุคลากร มก.

Google Application & Add on
ห้องเรียน Online กับ Google Classroom
การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form & Add
On อย่างมืออาชีพ
Big Data analysis using R

39
47
28

บุคลากร มก.

Microsoft Office 365

56

บุคลากร มก.

Info Graphic กับการทางานยุคใหม่
การใช้งาน Microsoft Word เพื่อการจัดทาหนังสือ

51
29

บุคคลทั่วไป

มิถุนายน
2560

14

จำนวน
คน

เรื่อง

บุคคลทั่วไป

21
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จำนวน
คน

ผู้เข้ำอบรม

การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการรายงานผล
ด้วย Dashboard

38

บุคลากร มก.

พื้นฐานการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการปฏิบัติงาน (Word,
Excel, Social Media)

25

การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อสารสนเทศ

60

ประกอบการสิ่งทอสู่ตลาดออนไลน์

25

Google Classroom & Google form สาหรับการเรียนการ
สอนยุคใหม่

37

การใช้Social Media อย่างปลอดภัย รุ่น2

49

เดือน
มิถุนายน
2560

กรกฎาคม
2560

เรื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากร มก.

15

4
งานบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
และบุคคลภายนอก
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ได้ ด าเนิ น งาน
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นในการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ ดังนี้

4.1 การอบรมความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกอยู่เป็นประจา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที
ของนิสิต บุคลากร และชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรม อบรม/สัมมนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการบริหาร ทาให้เกิดการพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทั ล (Digital University)
ภายใต้นโยบาย KU++Super Plus ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

เดือน
สิงหาคม
2559

16

จานวน
คน

ผู้เข้าอบรม

เรียนรู้การใช้งาน MAC OS รุ่น3

18

บุคลากร มก.

Info Graphic กับการทางานยุคใหม่ รุ่น4

50

การสร้างและนาเสนอ Digital textbook รุ่น5
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4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 34
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสานักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA เรื่อง “การดาเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560 เพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปสู่ ภูมิภ าคและชุมชน และเป็ น เวทีในการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ระหว่างสมาชิก โดยมีผู้เข้าฟังการ
บรรยาย 546 คน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 144 คน

4.3 ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดย
ส านั กบริ การคอมพิว เตอร์ ร่ ว มกับ บริ ษั ท
คิวบิคครีเอทีฟ จัดค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้ งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริม
ให้ เ ยาวชนได้ เ รี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
สนุกกับการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เกิ ด ประโยชน์ จ ริ ง และฝึ ก ให้ เ ยาวชนได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทางาน
เป็นทีม ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญในการดาเนิน
ชีวิตของเยาวชนในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ รวม 60 คน
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4.4 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจาปี พ.ศ. 2560
สานักบริการคอมพิวเตอร์ มีแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสื่อสารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายที่มีให้บริการ และเป็นประโยชน์ต่อนิสิต
อาจารย์ และบุคลากรในการนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน
โดยมีกิจกรรมในรอบปี 2560 ดังนี้

4.4.1 กิจกรรม “OCS..Welcome KU Freshy KU 77” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ อาคารศูนย์ เรียนรวม 3

4.4.2 กิจกรรม “OCS…Meet & Greet ณ คณะวนศาสตร์”
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

4.4.3 กิจกรรม OCS Meet & Greet”คณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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5
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานักบริการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเพื่อการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

5.1 วันแห่งการสัมมาทิฐิ
วันแห่งการสัมมาทิฐิ จัดขึ้นตามนโยบาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี
สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร และให้บุคลากรได้รับทราบความก้าวหน้า
และแนวทางการบริหารงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เป็นการสร้างสัมมาทิฐิ
ให้เกิดขึ้นแก่สังคม โดยจัดให้บุคลากรได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นประจา ดังนี้
พฤศจิกายน 2559
ยุทธศาสตร์ชาติ
มกราคม 2560
การเขียนผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
กุมภาพันธ์ 2560
การประยุกต์ใช้ Google Apps & Add-on
เมษายน 2560
ถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรและกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
“รดน้าดาหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
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6
สถิติการให้บริการ
สานักบริการคอมพิว เตอร์ส นับสนุนการก้าวสู่
การเป็น มหาวิทยาลั ย ดิจิทั ล ด้ ว ยการให้ บริ การด้ า น
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และบริการแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมี
สถิติการให้บริการดังนี้

6.1 บริการขอรหัสบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย
ประเภทนิสิ ตใหม่ของแต่ละวิทยาเขต เพื่อใช้ใน
การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน อีเมล์และ
ใช้งานสารสนเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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6.2 บริการไวร์เลสแลนให้กับนิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ให้ บ ริ ก ารไวร์ เ ลสแลนให้ กั บ นิ สิ ต และ
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย โดย ด าเนิ น โครงการ KUWiN (Kasetsart
University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้กับนิสิตและบุคคลากรได้ใช้
คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายมากขึ้น ปัจจุบันมีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย
มากกว่า 1,490 จุด และมีความร่วมมือกับบริษัท AIS เพื่อเพิ่มจุดให้บริการ
เครือข่ายไร้สายอีก จานวน 2,000 จุดรวมจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายทั้งสิ้น
ณ วิทยาเขตบางเขน 3,490 จุด

6.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์
(KITS)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกษตรศาสตร์ (KITS) ให้บริการเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต แก่ นิ สิ ต อาจารย์ และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดทุกภาคการศึกษา ในปี 2560 ได้ให้บริการ
แก่ ผู้ ใช้ ร วม 24,550 คน และจ านวนชั่ ว โมงจอภาพที่ ใ ช้ บริ ก าร 198,954
ชั่วโมง
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6.4 ศูนย์ให้คำปรึกษำและแก้ปัญหำทำง
เทคนิค (Helpdesk) Helpdesk
PC Clinic ให้บริการแบบไม่คิดค่าบริ การ
ให้ บ ริ ก ารรั บ แจ้ ง ปั ญ หาและให้ ค าแนะน าการใช้
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป โดยใน
ปี 2560 ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้รวม 3,487 คน

6.5 ห้องศึกษำกลุม่ ย่อย (ห้องติว)
ห้ อ งศึ ก ษากลุ่ ม ย่ อ ย ให้ บ ริ ก ารแก่ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดภาคการศึกษา ในปี
2560 ได้ให้บริการแก่นิสิต รวม 31,704 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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7
การพัฒนาบุคลากร
7.1 การจัดการความรูใ้ นองค์กร (KM)
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ข องส านั ก บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงาน รวมถึงการจัด
กิจกรรม KM เช่น งานสานักงาน (ธุรการและเลขานุการ) และภายนอกหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อแนะนาความรู้ การใช้งาน ประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (workshop) โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมถ่ายถอดความรู้
(KM) ภายในหน่วยงาน ดังนี้
เดือน

จานวน
(คน)

ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน

สิงหาคม 2559 การใช้งานระบบ KU Cloudbox
สาหรับหน่วยงาน

16

ผู้บริหารและบุคลากร
สานักงานประกันคุณภาพ มก.

มกราคม 2560 การเขียนผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งาน

59

บุคลากรสานักฯ

มิถุนายน 2560 การป้องกันเครืองคอมพิวเตอร์
ให้ปลอดภัยจากมัลแวร์

42

หน่วยงานภายในอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

150

บุคลากรสานักฯ และ
หน่วยงานอื่นภายใน มก.

กรกฎาคม
2560

23

เรื่อง

แนะนาสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์
ใหญ่ด้านไอที

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.2 การสนับสนุนการศึกษาต่อ
สานักบริการคอมพิวเตอร์ สนับสนุ นบุคลากรใน
การพัฒนาตนเอง โดยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท เป็นประจาทุกปี ในปี 2560 มีบุคลากรได้รับ
ทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาเร็จการศึกษา
จ านวน 1 ราย ในสาขาพั ฒ นาสั ง คมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3 การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
เพื่อสร้างความพร้อมด้านร่างกายให้แก่บุคลากร
สานักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ สานักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัด
โครงการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพกายใจ ด้ ว ยโยคะสมาธิ
(Yoga Meditation) จัดหาครูสอนโยคะมาสอนการฝึก
โยคะสมาธิที่สานักบริการคอมพิวเตอร์

7.4 การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ในประเทศ
ที่

หลักสูตร

รายชื่อบุคลากร

1 การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบื้องต้น

นางสาวกัลยกร ทัดนาธง
นางสาววาสนา รุ่งเรือง

2 ฝึกอบรมหลักสูตรทางเทคนิคของ Microsoft Office
365 สาหรับการศึกษา

นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์

3 การสร้าง Mobile App ด้วย HTML5,Angular2,
และ lonic Framework2

นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์

4 การอบรม เรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกกลุ่มตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่
มหาวิทยาลัยกาหนด"

บุคลากร สบค.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่

หลักสูตร

5

การอบรม "การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลโดยใช้ Google
Sheet และ Tableau เพื่อนาเสนอผู้บริหาร"

นางสาวมัณทนา ใจมั่น

6

การอบรม "หลักสูตร ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล

นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นางสาวธราธร โสตธิมัย

7

การอบรมเรื่อง "การวางแผนการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์"

นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย

8

การอบรม "การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา"

นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นางดาริกา เพิ่มพูน
นายณฐภัทร นกแก้ว
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม

9

ฝึกอบรมหลักสูตร สร้าง Moblie App ด้วย HTML5
Angular2, และ Lonic Framework2

นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์
นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์

10 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคคล มก.
หลักสูตร "การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความสาเร็จของ
องค์กร" และ "แนวคิดและภาพรวมของระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน"

25

รายชื่อบุคลากร

นางชิดชนก สายชุมอินทร์
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
นางสุภาพร สอนวงษ์
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางสาวจิตธนา โตนดดง
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
นายเกษม วงค์แสน
นางสาวจริยา ผิวงาม
นางสุรินทร์ บัวทอง
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง
นายคันธชล บุญเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่

หลักสูตร

รายชื่อบุคลากร
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นายมหาราช ทศศะ
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นางสาวกัลยกร ทัดนาธง
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
นายมงคล ชินบุตร

11 การอบรม เรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

บุคลากร สบค.

12 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การดาเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34
WUNCA

ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์นาย
คันธชล บุญเอี่ยม

13 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาสมรรถนะตาม
นางสุรินทร์ บัวทอง
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมก" ระยะ
ที่ 1
14 การอบรม เรื่อง Raspberry Pi QtPy Basic Course

นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นายสิริพงศ์ ประจันตะเสน

15 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาสมรรถนะตาม
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก."
ระยะที่ 1 (ตาแหน่งบุคลากร)

นางสุรินทร์ บัวทอง

16 ฝึกอบรม เรื่อง Raspberry Pi QtPy Basic Advanced
Course

นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นายสิริพงศ์ ประจันตะเสน

17 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มก.
หลักสูตร "การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ"

นางสุรินทร์ บัวทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายชื่อบุคลากร

18 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาสมรรถนะตาม
นางสาวจิตธนา โตนดดง
ตาแหน่งของของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก."
ระยะที่ 1 (ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
19 การอบรม เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Google Apps & Add-on" บุคลากร สบค.

27

20 การอบรม เรื่อง "ทักษะการสื่อสารองค์กรเพื่อนักบริหาร"

นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์

21 การอบรม เรื่อง "Xamarin Package ,Advanced
Programming

นางสาวธราธร โสตธิมัย
นายวิรัตน์ ชูแก้ว

22 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาสมรรถนะตาม
ตาแหน่งขของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก"
ระยะที่ 1 (ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)

นางสาวจิตธนา โตนดดง

23 การอบรม เรื่อง The Writing Project How to write
better English

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์

24 การอบรม เรื่อง "Google Application & Add on"

นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน

25 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มก.
หลักสูตร"การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

นางสุรินทร์ บัวทอง

26 การสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทาง
ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์"

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
นางฐิดารัตน์ สุเภากกิจ
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุมชื่น
นางสาวมัณทนา ใจมั่น

27 การอบรมเสวนา "สื่อดิจิตอลและไอทีกัยการพัฒนาการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0"

นายธนพล สุขจิตต์
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หลักสูตร

รายชื่อบุคลากร

28 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มก.
เรื่อง "ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานสาหรับ
ผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ 5

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์

29 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มก.
หลักสูตร"การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

นางสุรินทร์ บัวทอง

30 การอบรม เรื่อง "Intensive UX/UI for Mobiles"

นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์
นายวิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์

31 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาสมรรถนะตาม
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก."
ระยะที่ 1 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาวกัลยกร ทัดนาธง
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นางสาวสุภิญญา ปานดา
นางมันทนา ไปเร็ว
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
นางสุภาพร สอนวงษ์
นายพรชัยยัศ ชานาญศิลป์

32 การอบรมหลักสูตร"การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสาเร็จองค์กร เรื่อง "ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้บังคับบัญชา"รุ่นที่ 6

นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ

33 การอบรม เรื่อง "Infographic กับการทางานยุคใหม่"

นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่

หลักสูตร

34 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทาสมรรถนะตาม
ตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก."
ระยะที่ 1 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาวกัลยกร ทัดนาธง
นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นางสาวสุภิญญา ปานดา
นางมันทนา ไปเร็ว
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นางสาวมณทิพย์ ธีรมหานนท์
นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
นางสุภาพร สอนวงษ์
นายพรชัยยัศ ชานาญศิลป์

35 การอบรม เรื่อง"การยกระดับการให้บริหาร ITIL"

บุคลากร สบค.

36 โครงการอบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการบริหารองค์กร

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
นายมหาราช ทศศะ
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวกนนมน พัฒนศิริพงศ์
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
นางสุรินทร์ บัวทอง

37 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มก.
หลักสูตร"การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
38 การอบรมการเป็นพี่เลี้ยง เรื่อง "ทักษะการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานสาหรับผู้บังคับบัญชา"
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นางสุรินทร์ บัวทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หลักสูตร
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39 การอบรมการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความสาเร็จของ
องค์กร เรื่อง "ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานสาหรับ
ผู้บังคับบัญชา" รุ่นที่ 2

นายพิชญ์ วิมุกตะลพ
นางสาววาสนา รุ่งเรือง

40 การอบรม เรื่อง"Campus Network Design"

นายธนวัต กิจวิเชียร
นายสิริพงศ์ ประจันตะเสน

41 การอบรม "การปรับปรุงรายการบัญชีตามบันทึกข้อทักท้วง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2558 และปี 2560

นางสาวนัฏพร นกแสง

42 การสัมมนาเรื่อง "การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง"

นางสาวจิตธนา โตนดดง

43 การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคล
เรื่อง "ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานพนง. มก. พ.ศ. 2559"

นางสาวจิตธนา โตนดดง
นางสุรินทร์ บัวทอง
นางสาวจริยา ผิวงาม
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธุ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน

44 การสัมมนา เรื่อง "การจัดการความรู้ มก. ปีการศึกษา 2560"

นางสาวอาไพ แจ้งบุญ
นางสุภาพร สอนวงษ์
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นายณฐภัทร นกแก้ว

45 การอบรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มก.
หลักสูตร"การพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

นางสุรินทร์ บัวทอง

46 การอบรมหลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสาเร็จขององค์กร เรื่อง "ทักษะการวิแคราะห์งานและ
การจัดทาใบบอกลักษณะงานอย่างสร้างวรรค์" รุ่นที่ 2

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสุรินทร์ บัวทอง
นางสาวจริยา ผิวงาม

47 การอบรม เรื่อง "ทักษะการบริหารผลการประเมินสาหรับ
ผู้บังคับบัญชา"

บุคลากร สบค.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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48 การอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น"
(สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 2

นางสาวอาไพ แจ้งบุญ

49 การอบรม ITIL foundation 3.0 - 2011

นางสาวสมใจ บรรเทากุลลนาง
สาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์

50 การอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับ
กลาง"(สาหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)รุ่นที่ 3

นายเกษม วงค์แสน

51 การสัมมนา เรื่อง Vmware : Re-think Cyber Security
for Education Industry

นายมหาราช ทศศะ
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์

52 การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทา
ข้อมูลตามมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560

นางสาวสุนิสา สมถวิล

53 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน/วิธีการประเมินคุณภาพ นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
การศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ มก. ปีการศึกษา 2559
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
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54 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Advanced
Routing BGP รุ่นที่ 2

นายพรชัย ยอดเศรณี
นายศุภกร กิตติอาภรณ์

55 การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนว
ทางการจัดการบริหารสินทรัพย์"

นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ
นางสาวกรวลัย ศรีจันทร์

56 การสัมมนาผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนของ มก.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx (การนาองค์กร)

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่

หลักสูตร

รายชื่อบุคลากร

57 การสัมมนา เรื่อง AMPLIFA YOUR DEFENCE

นายประสงค์ พรรณศิริพล
นายสิริพงศ์ ประกันตะเสน

58 การสัมมนา เรื่อง Windows Server 2016 and
Hybird Cloud Workshop

นายมหาราช ทศศะ
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร

59 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Security in
Campus Network ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายคันธชล บุญเอี่ยม
นายสิริพงศ์ ประจันตะเสน

60 การพัฒนาบุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง "Digital Transfor mation"

บุคลากร สบค.

61 การสัมมนา เรื่อง Next generation open cabling 4.0

นายพรชัย ยอดเศรณี

62 โครงการพัฒนาบุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง"การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
Tableau"

บุคลากร สบค.

63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อมือการบริหารงาน
6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx (กลยุทธ์)

รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์

64 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์ นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม
องค์กร มก.
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
นายธนพล สุขจิตต์
นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม
65 การฝึกอบรม เรื่อง "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงาน
ประจา เพื่อใช้กาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษ"
รุ่นที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุนิสา สมถวิล
นางสาวธราธร โสตธิมัย
นายวิรัตน์ ชูแก้ว
นายมนู สอนน้อย
นายเฉลิมพล ฉัตรอาพันธุ์
นายคันธชล บุญเอี่ยม
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ที่

หลักสูตร

66 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพ
สาหรับส่วนงานสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

รายชื่อบุคลากร
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์

67 การอบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจา นางสาวสุภิญญา ปานดา
คณะ สถาบัน สานัก และเตรียมความพร้อมให้หน่วยรับตรวจ นางสุภาพร สอนวงษ์
เรื่อง การตรวจสอบครุภัณฑ์อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
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68 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อมือการบริหารงาน 6 หมวด
ตามเกณฑ์ EdPEx (บุคลากร)

รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นางสุรินทร์ บัวทอง

69 การอบรม หลักสูตร “Tibero Database Administration”

นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นายสิริพงศ์ ประจันตะเสน
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์

71 การอบมรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronoc Market : e-market)
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronoc Bidding : e-bidding)"

นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ

72 การอบรม Modernization of financial Management

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์

73 การอบรม เรื่อง การดาเนินกิจกรรมระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 35(WUNCA)

นายคันธชล บุญเอี่ยม
นายสิริพงศ์ ประจันตะเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่

หลักสูตร

74 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อมือการบริหารงาน
6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEx (ระบบปฏิบัติการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อบุคลากร
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
นางสาววาสนา รุ่งเรือง
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
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8
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ด าเนิ น งานความ
ร่ ว มมื อกั บ ห น่ ว ย ง านทั้ งภ าย ในแ ละภ า ยนอ ก
มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ด้ า น
เครือข่าย ด้านสารสนเทศ และการฝึกอบรม ดังนี้

8.1 ความร่วมมือโครงการศูนย์สารองข้อมูล กรณีภัยพิบัติ (Disaster
Recovery Site) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสภากาชาดไทย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยส านั ก
บริ การคอมพิว เตอร์ มี การลงนามความร่ ว มมื อ
โครงการศูนย์สารองข้อมูลกรณีภัยพิบัติ (Disaster
Recovery Site) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ภุ ช งค์ อุ ท โยภาศ
รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย สารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์
กิตติคุณ
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นายแพทย์ ศั ก ดิ์ ชั ย ลิ้ ม ทองกุ ล ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร
สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่ว มมือโครงการศูนย์ส ารองข้อมูล กรณีภั ย
พิบัติ (Disaster Recovery Site) ระหว่างสอง
สถาบัน ซึ่งศูนย์สารองข้อมูลจะตั้งอยู่ที่สานักบริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการ
สารองข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.2 ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ดิจิตอลเพื่อความเป็นเลิศ (Centers of
Digital Data Excellent) CoDDE
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัททีแมกซ์ซอฟท์ (ประเทศไทย)
จากัด มีการลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ดิจิตอลเพื่อความเป็ นเลิศ และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2560 ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. ภุชงค์ ฃอุทโย
ภาศ รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยสารสนเทศ
รศ.ประดนเดช นี ล ะคุ ป ต์ ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ และ ดร. จิ ต ติ นิ ร มิ ต รานนท์ รอง
ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มรั บ มอบ
ซอฟท์ แ วร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา มู ล ค่ า กว่ า 2 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรัฐฯ จากคุณศิรินุช สรารัตน์ Country Manager &
CEO บริษัททีแม็กซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สามารถ
ใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ร ะบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในรุ่นแรกมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ กั บ อาจารย์ และผู้ ดู แ ลระบบของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ จานวนกว่า 50 ท่าน ในหลักสูตร
“Tibero Database Administration” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9
กิจกรรมทั่วไป
สานักบริการคอมพิว เตอร์ จัดกิจกรรมภายใน
หน่ ว ยงานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามัค คี ใ นหน่ ว ยงาน
ดังนี้

9.1 งานต้อนรับปีใหม่ 2560
สานักบริการคอมพิวเตอร์จัดงานต้อนรับปีใหม่
2560 ในวั น ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 โดยมี ก าร
รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแจ้ง
เป้าหมาย นโยบายในการพัฒนาในปีถัดไป พร้อมการ
ให้พรปีใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรโดยผู้บริหาร
ของสานักบริการคอมพิวเตอร์

9.2 การวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 32
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักบริการคอมพิวเตอร์วางพวง
มาลาคารวะอนุ ส าวรี ย์ ส ามบู ร พาจารย์ ใ นโอกาสวั น สถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปีที่ 74 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการร่วมราลึกถึงพระคุณของบุคคลผู้ที่ร่วมในการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9.3 งานวันคล้ายวันสถาปนาสานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ปีที่ 32
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า นั ก บ ริ ก า ร
คอมพิว เตอร์ ร่ ว มท าบุญ เลี้ ยงพระในโอกาสในคล้ า ยวั น
สถาปนาสานักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 32 ใน
วันที่ 25 มกราคม 2560 โดยมีการทาบุญเลี้ยงอาหารเช้า
แต่พระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหาร
เช้า จัดให้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้ แก่บุคลากร นิสิ ต
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่ ว ไป พร้อมชม
นิ ท รรศการ “ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาท บนแผ่ น ดิ น
เกษตรศาสตร์ และนิ ท รรศการผลการด าเนิ น งานเด่ น
Digital KU ในรอบปีที่ผ่านมา

9.4 การฝึกงานนิสิต/นักศึกษา
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ รั บ นิ สิ ต ใน
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเข้าฝึกงาน
ใน 2560 (สิ ง หาคม 2559-กุม ภาพั นธ์ 2560)
จานวนรวม 6 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบัน
ภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร และวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ โดยนักศึกษาได้แยก
เข้ า รั บ การฝึ ก งานในฝ่ า ยต่ า ง ๆ ตามความ
เหมาะสมของสาขาที่ เรี ยนของนั กศึ กษา และ
ออกหนั ง สื อ รั บ รองการฝึ ก งานเมื่ อ สิ้ น สุ ด การ
ฝึกงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9.5 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จั ด ส านั ก บริ ก าร
คอมพิว เตอร์ จั ดกิจกรรมตามโครงการวันพัฒ นาและ
ปลู ก ต้น ไม้ ของมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ประจาปี
2560 ในวันที่ 10 กันยายน 2559 โดยจัดแบ่งพื้นที่ของ
ส านั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ แ ต่ ล ะฝ่ า ยรั บ ผิ ด ชอบ
ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการทางานเป็น
ทีมและแสดงความสามัคคีในหน่วยงาน ซึ่งในการทา
กิจกรรมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้นาอาหารมามอบเพื่อเป็นกาลังใจแก่บุคลากรและ
เยี่ยมชมการทากิจกรรมด้วย
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10
ผู้เข้าเยี่ยมชม
สานักบริการคอมพิวเตอร์ได้ให้การต้อนรับคณะ
ผู้ เ ยี่ ย มชมดู ง านจากหน่ ว ยงานราชการและเอกชน
จานวน 9 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 213 คน โดยแบ่งเป็น
หน่ว ยงานราชการ จานวน 7 แห่ ง จานวน 133 คน
และหน่วยงานเอกชน จานวน 3 แห่ง จานวน 80 คน
แยกเป็นดังนี้
เดือน

หน่วยงาน

จานวนผู้เข้าชม

สิงหาคม 2559

- วิทยาลัยบางบัวทอง

70

พฤศจิกายน 2559

- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาซอพแวร์ มก.
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก.

50
25

กุมภาพันธ์ 2560

- นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง

3

มีนาคม 2560

- นิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มก.

25

เมษายน 2560

- องค์กรผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศษโลก (AUF)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

5
20

พฤษภาคม 2560

- คณะบริหารธุรกิจ
- Institute for Applied Ecology,University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย

10
5
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ภาคผนวก

วิสัยทัศน์ ... พันธกิจ ...
สานักบริการคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ให้บริการไอซีทีที่เป็นเลิศ ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

พันธกิจ
1. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน มั่นคง
ปลอดภัย
2. พัฒนาบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างนวัตกรรมการให้บริการด้านไอซีทีที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยดิจิทัล
4. ส่งเสริมศักยภาพนิสิตและบุคลากร มก.ด้านไอซีที

1

โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการ
ของสานักบริการคอมพิวเตอร์

แผนภาพโครงสร้างสานักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2
คณะผู้บริหารสานักบริการคอมพิวเตอร์
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3
บุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันสานักบริการคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 73 คน จาแนกเป็น ข้าราชการ จานวน 4 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 25 คน พนักงานเงินงบประมาณ จานวน 17 คน ลูกจ้างประจา จานวน 1 คน
พนักงานเงินรายได้ จานวน 26 คน และลูกจ้างโครงการ จานวน 0 คน
บุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นดังนี้ ตากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 8 คน ระดับปริญญา
ตรี จานวน 43 คน ระดับปริญญาโท จานวน 22 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 0 คน

บุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2560
จาแนกตามประเภท
30
25
20
15
10
5
0

บุคลากรสานักบริการคอมพิวเตอร์ ปี 2560
จาแนกวุฒกิ ารศึกษา
60
40
20
0
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4

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจริงประจาปี
งบประมาณ 2559-2560
ปีงบประมาณ 2559
(บาท)

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ2560
(บาท)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(ไม่รวมพัฒนาวิชาการดิบ)
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

29,321,202.36
33,798,805.80
862,746.00
8,623,850.50
860,000.00

33,688,078.38
38,654,810.72
103,234.00
11,248,466.90
0.00

รวม

73,466,604.66

83,694,590.00

40,000,000.00

กราฟแสดงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจริง ปี 2559 - 2560

35,000,000.00
30,000,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
25,000,000.00

ค่าตอบแทน ใช้สอยวัตถุและสาธารณูปโภค

20,000,000.00

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(ไม่รวมพัฒนาวิชาการดิบ)
ครุภัณฑ์

15,000,000.00

สิ่งก่อสร้าง

10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
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ภาพรวมรายรับ-ราย

ปีงบประมาณ 2559
(บาท)

ปีงบประมาณ2560
(บาท)

รวมรายรับ

86,192,598.43

90,916,282.96

เงินอุดหนุนภาครัฐ
เงินรายได้สานักฯ

36,027,222.80
50,165,375.63

40,355,400.00
50,560,882.96

รวมรายจ่าย

73,466,604.66

83,694,590.00

งบอุดหนุนภาครัฐ
งบรายได้สานักฯ

35,649,571.22
37,817,033.44

39,569,444.83
44,125,145.17

รายรับ-รายจ่าย

12,725,993.77

7,221,692.96

รายรับเงินจริง

ปีงบประมาณ 2559
(บาท)

ปีงบประมาณ2560
(บาท)

38,925,389.02
184,218.40
10,134,101.16
715,500.00
13,897.05

38,307,656.31
390,369.80
11,175,010.00
580,000.00
26,399.98
0.00

192,270.00

81,446.87

50,165,375.63

50,560,882.96

ได้จากการดาเนินงาน
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้จากการพัฒนาวิชาการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาค
รายได้จากการบริหารเงิน
รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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5
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี 2560
หมวด
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบ
ดาเนินงาน
ครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เงินงบประมาณแผ่นดิน.(บาท)
ได้รับจัดสรร
จ่ายจริง
20,098,700
22,956,180

12,693,391.22 32,335,000

22,329,702.06

4,850,000

9,108,700.80

เงินอุดหนุน

3,223,000

797,038.10.10

รายจ่ายอื่น

2,500,000

รวม

12,844,300

เงินรายได้สบค.(บาท)
ได้รับจัดสรร
จ่ายจริง
5,238,982
9,689,024

เงินรายได้ส่วนกลาง มก.(บาท)
ได้รับจัดสรร
จ่ายจริง

14,241,283.32 14,241,283.32

32,943,000.00 35,649,571.22 53,995,024 37,474,422.69 14,241,283.32 14,241,283.32
สานักฯ เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 รวมทั้งสิ้น 85,808,027.85 บาท แยกตามหมวดและแหล่งเงิน
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สำนักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 1090 โทร.02-562-0951-7
https://ocs.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/ocs.ku/

