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ม.เกษตรฯ ประกาศตัวเป็น “มหา′ลัยดิจิทัล”
มติชนออนไลน์ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 23.00 น.

อ้างอิง:  มติชนออนไลน์ WWW.MATICHON.CO.TH คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) นาย

วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามก. พร้อมด้วยนายบัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดี มก. และ

ผู้บริหาร มก. ร่วมกันเปิดงาน Digital  KU Day : Next Step towards a digital 

University ทั้งนี้ นายวิโรจ กล่าวว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

รัฐ  มก.พร้อมจะประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบาย

หลักของสภามก. โดยมีสํานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน ซึ่ง

ประกอบด้วย 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือ Super Infra อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  2.ข้อมูลเพื่อการบริหาร

มหาวิทยาลัยและคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Super Data โดย มก.มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

โดยจะนําองค์ความรู้ที่มีอยู่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ํา 

เพื่อความกินดีของคนในชาติ  3. นวัตกรรมการบริการอิเลคทรอนิกส์   หรือ Super Service  

ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ ทั้งแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่นิสิต

และบุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ มก.ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

โดยใช้บัตรนิสิต บัตรบุคลากร และบัตรประชาชนเท่านั้น.



มก.ประกาศตัวเป็นมหา’ลัยดิจิทัล
เดลินิวส์ออนไลน์ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.36 น.

อ้างอิง:  เดลินิวส์ออนไลน์ WWW.DAILYNEWS.CO.TH คลิ๊ก

"วันนี้ (25 พ.ย.) ที่สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 

นายกสภา มก. พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก. และผู้บริหาร มก. 

ร่วมกันเปิดงาน Digital KU Day : Next Step towards a digital University โดย รศ.ดร.วิโรจ 

กล่าวว่า ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มก. เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ มก.พร้อมจะประกาศ

ตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายหลักของสภา มก. โดยมีสํานัก

บริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน 

รศ.ดร.วิโรจ กล่าวต่อไปว่า การดําเนินการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประกอบด้วย 1.การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือ Super Infra เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ศูนย์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 2.มีข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย และคลังข้อมูลขนาด

ใหญ่ หรือ Super Data โดย มก.มุ่งที่จะสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยจะนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ และ 3.นวัตกรรม

การบริการอิเลคทรอนิกส์ หรือ Super Service ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการที่ตอบสนองต่อคนรุ่น

ใหม่ ทั้งแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากร รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลของ มก.ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้บัตรนิสิต บัตรบุคลากร และบัตรประชาชนเท่านั้น.“



มก.โชว์มหาวิทยาลัยดิจิตอล
ไทยรัฐออนไลน์ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 05.00 น.

อ้างอิง:  ไทยรัฐออนไลน์ WWW.THAIRATH.CO.TH คลิ๊ก

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวภายหลังเปิดงาน 

Digital KU Day : Next Step towards a digital University โดย รศ.ดร.วิโรจกล่าวว่า 

ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มก.เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ มก.พร้อมจะประกาศตัว

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายหลักของสภา มก. โดยมี

สํานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1.โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านไอที หรือ Super Infra อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์

ข้อมูล คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 2.ข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยและคลังข้อมูลขนาด

ใหญ่ หรือ Super Data โดย มก.มุ่งที่จะสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยจะนําองค์ความรู้ที่มีอยู่

นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 3. นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Super 

Service ที่ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ ทั้งแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากร รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ มก.ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้บัตรนิสิต บัตร

บุคลากร และบัตรประชาชนเท่านั้น.



มก.โชว์มหาวิทยาลัยดิจิตอล
หนังสือพิมพ์ไทยรฐั ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 หน้า 15 หมวดข่าวการศึกษา

อ้างอิง:  หนังสือพิมพ์ไทยรฐั

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวภายหลังเปิดงาน 

Digital KU Day : Next Step towards a digital University โดย รศ.ดร.วิโรจกล่าวว่า 

ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มก.เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ มก.พร้อมจะประกาศตัว

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายหลักของสภา มก. โดยมี

สํานักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1.โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านไอที หรือ Super Infra อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ศูนย์

ข้อมูล คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 2.ข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยและคลังข้อมูลขนาด

ใหญ่ หรือ Super Data โดย มก.มุ่งที่จะสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยจะนําองค์ความรู้ที่มีอยู่

นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 3. นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Super 

Service ที่ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่ ทั้งแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากร รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ มก.ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้บัตรนิสิต บัตร

บุคลากร และบัตรประชาชนเท่านั้น.


