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อีกหนึ่งปที่ผานไปอยางรวดเร็ว เมื่อตองสรุปแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
รวมถึงงานบริการของสํานักคอมพิวเตอรที่ไดดําเนินการมาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พบวามีหลาย
แผนงาน/โครงการที่เราสามารถทําไดสําเร็จลุลวงไปไดอยางดี มีบางโครงการที่เริ่มดําเนินการไปแลวแตยังไม
แลวเสร็จ และมีเพียงบางโครงการตองชะลอโครงการไปกอน ขณะเดียวกันก็พบวามีหลายโครงการที่ผุดขึ้นใหม
ตามเหตุผลความจําเปน ตามเงื่อนไข และสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
อยางไรก็ดีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการเหลานี้ดูจะเปนเรื่องที่ไมนาแปลกใจนัก
สําหรับผูที่คุนเคยและเขาใจในลักษณะงาน ICT ซึ่งบางครั้งก็จําเปนตองปรับเปล่ียนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการในการประยุกตใชงาน และสอดคลองกับทรัพยากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ
ปรับเปล่ียนเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

การปรับตัวในดานการใหบริการ ICT ของสํานักคอมพิวเตอรในป พ.ศ. 2550 ใหทันกับการกาวกระโดด
ของการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนับเปนความทาทายอยางมาก และนับเปนงานที่หนักมากทีเดียวสําหรับ
สํานักคอมพิวเตอร มศว ที่เปนองคกรขนาดเล็กหากเทียบกับหนวยบริการ ICT ของสถาบันการศึกษาที่มี
ปริมาณของนิสิต หลักสูตร คณาจารย บุคลากร รวมท้ังจํานวนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เทากับของ มศว 
แตขนาดหนวยงานที่ไมใหญมากนักประกอบกับความเขาใจในทิศทางรวมกันของบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร
จึงมีสวนผลักดันอยางมากที่ทําใหงานตางๆ สามารถดําเนินการไดตรงตามเปาหมาย  และนอกจากความ
พรอมของบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเองแลว องคประกอบและปจจัยที่สําคัญมากตอความสําเร็จของงาน
ดาน ICT คือความชัดเจนและความเปนเอกภาพของกรอบนโยบาย ICT และการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรทุกดานที่เกี่ยวกับ ICT ของมหาวิทยาลัยไปพรอมๆกัน เพราะความสําเร็จในภาพรวมของงาน 
ICT เปรียบไดกับการตอจิ๊กซอวที่ตองมีภาพและเปาหมายที่ชัดเจนไวแลว จากนั้นผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
จะตองชวยกันพัฒนา หรือหยิบชิ้นงานตางๆ มาตอเชื่อมกันใหเกิดเปนภาพตามเปาหมายนั้น   

รายงานฉบับนี้ เปนการจัดรวบรวมและสรุปผลงาน ICT ของมหาวิทยาลัยที่สํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ
ดําเนินการในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ผลงานและความสําเร็จที่
เกิดขึ้นดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้นับเปนความภาคภูมิใจของผูบริหารและบุคลากรทุกคนของสํานักคอมพิวเตอร
เปนอยางมาก อยางไรก็ดีผลงานและความสําเร็จดาน ICT ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผานมาคงมิใช
เปนผลจากพลังกาย พลังใจ และพลังสติปญญาของบุคลากรทุกคนของสํานักคอมพิวเตอรเพียงลําพัง หากแต
ภาพแหงความสําเร็จในครั้งนี้เดนชัดขึ้นจากพลังรวม (synergy) ของนิสิต คณาจารยและบุคลากรทุกคนของ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงพลังผลักดันจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และผูบริหารทุกทาน
ของมหาวิทยาลัย  จึงตองขอขอบคุณสําหรับความรวมมือเพ่ือการพัฒนา ICT ของมหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน 
                     ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
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สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเริ่มดําเนินงานอยางเปน
ทางการตั้งแต ป 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตั้งสํานักบริการคอมพิวเตอร 

ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 
โดยใหมีสํานักงานเลขานุการสํานักคอมพิวเตอร และมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลและบริหารงาน 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
และสอดคลองกับภารกิจหลักตามการแบงสวน
ราชการ สํานักคอมพิวเตอรจึงไดจัดแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 4 ฝาย  ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.
2544 ดังนี้ 

• สํานักงานผูอํานวยการ  

• ฝายระบบสารสนเทศ  

• ฝายปฏิบัติการและบริการ  

• ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ซึ่งไดกําหนดบทบาทและหนาที่ในดานการ
ประสานงานการวางแผน และกําหนดนโยบายดาน
คอมพิวเตอรและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการ
บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใหบริการระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
สํานักคอมพิวเตอร ประสานมติร 

ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางสรรค
สังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 
มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางสรรค

สังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน  
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการสื่อสาร

และการสรางองคความรู เ พ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานดําเนินการ

และประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

ภารกิจหลัก 
1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารของมหาวิทยาลัย 
4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
5. บริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

ความเปนมา 



 

รายงานประจําป 2550 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 

  
 

การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค  และมี
คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่กํากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 
และมีรองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตางๆ และ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักคอมพิวเตอร
จึงกําหนดใหมีเลขานุการสํานักงานผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของฝายสํานักงานผูอํานวยการ และมี
บุคลากรปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายประจําฝายตางๆ เพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของฝายตางๆ ดังแสดงตาม
แผนภูมิ ดังนี้ 
 

โครงสร างการแบงสวนราชการของสํานัก
คอมพิวเตอร 

 
 (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544) 

เมื่อ 14 มิ.ย. 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 
ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิ.ย. 2544) 

และตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 5 ต.ค. 2544 

โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 

 

 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักคอมพิวเตอร 

ฝายระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 

สํานักงานผูอํานวยการ 

ฝายระบบสารสนเทศ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

 

 สภามหาวทิยาลัย 

อธกิารบด ี

 
ผูอํานวยการ 

สํานักคอมพิวเตอร 

 รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

 
เลขานุการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา 
ฝายระบบสารสนเทศ 

 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย
ระบบคอมพวิเตอรและ

 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการและบริการ 

 

ท่ีปรึกษา และ
ผูขํานาญการ 

คณะกรรมการ
ประจําสาํนัก 

การบริหารสวนราชการ 
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คณะผูบริหาร 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

• อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

• นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน  ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

2. อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข  กรรมการ 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

3. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  กรรมการ 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล  กรรมการ 
สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

5. ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร.เภสัชกรนภดล  ทองนพเนื้อ  กรรมการ 
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  คณะเภสัชศาสตร 

6. อาจารย ดร.พิศมัย  รัตนโรจนสกุล  กรรมการ 
สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

7. นายดิเรก  อ้ึงตระกูล  กรรมการ 
8. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข  กรรมการ 
9. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล  กรรมการ 
10. นางพัชรนิทร  สนธิวนิช  เลขานุการ 

เลขานุการสํานักงานผูอํานวยการ 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ 

1. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 
ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

3. อาจารยสาโรช  เมาลานนท 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําคุณ  ศรีสนิท 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

5. อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
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ขอมูลบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งส้ิน 37 คน (อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา) 
และบุคลากรที่มีคําส่ังใหมาปฏิบัติราชการที่สํานักคอมพิวเตอรจํานวน 5 คน (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 คน 
และสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 คน) (อัตราวาง จํานวน 2 อัตรา) 

ตารางที่ 1  : จํานวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรจําแนกตามประเภทบุคลากร  

      (หนวย : คน) 

ประเภทบุคลากร 
หนวยงาน 

ขาราชการ ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน 
ประจํา 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

รวม 

สํานักงานผูอํานวยการ 4 1 2 4 11 

ฝายระบบสารสนเทศ 2 - 5 3  10 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 2 - 3 1 6 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 4 - - 6 10 

รวม 12 1 10 14 37 

บุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลยั 
มาปฏิบัตริาชการสาํนักคอมพิวเตอร 

- - 2 
 

- 2 

บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบด ี
มาปฏิบัตริาชการสาํนักคอมพิวเตอร 

- - 3 
 

- 3 

รวม - - 5 - 5 

รวมทั้งหมด 12 1 15 14 42 

ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

ตารางที่ 2 : จาํนวนบุคลากรจําแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา  

      (หนวย : คน) 
วุฒิการศึกษาทีจ่บ 

สายงาน ต่ํากวา
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 

บุคลากรสํานักคอมพวิเตอร 

สายวิชาการ - - - - - 

สายสนับสนุนวชิาการ - 13 3 - 16 

สายสนับสนุนบริหาร 6 12 3 - 21 

รวม 6 25 6 - 37 

บุคลากรที่มาปฏิบัตริาชการสํานักคอมพวิเตอร 

สายวิชาการ - - 2 - 2 

สายสนับสนุนวชิาการ - 2 1 - 3 

รวม - 2 3 - 5 

รวมทั้งหมด 6 27 9 - 42 

ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
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งบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณจํานวน 4 แหลง 
ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และงบพัฒนาหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

ตารางที่ 3 : งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

(หนวย : บาท) 

งบประมาณแผนดิน งบเงินรายได 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับจัดสรร การเบิกจาย เหลือจาย งบเงินรายได 

ท่ีไดรับจัดสรร การเบิกจาย เหลือจาย 

งบบุคลากร - - - 1,861,600.00 1,852,074.71 9,525.29 

งบดําเนินงาน 9,867,400.00 8,896,601.79 970,798.21 1,832,200.00 1,792,696.24 39,503.76

งบลงทุน 24,700.00 19,034.50 5,665.50 7,849,400.00 7,544,954.52 304,445.48

งบเงินอุดหนุน - - - 93,200.00 91,917.00 1,283.00

งบรายจายอ่ืน - - - 150,000.00 101,680.00 48,320.00

รวม 9,892,100.00 8,915,636.29 976,463.71 11,786,400.00 11,383,322.47 403,077.53

ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
 

ตารางที่ 4 :  งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 ที่ไดรับเพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

(หนวย : บาท) 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

รายการ 
งบประมาณแผนดิน 

โครงการบริการวิชาการ
โครงการ  

Cyber Education Center 

งบพัฒนาหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ Courseware 
E-Learning  

กองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยโครงการ 

E-Learning Courseware  

งบพัฒนาหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย 

โครงการ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณที่ได 
รับจัดสรร 

 2,100,000.00  350,000.00 600,000.00 2,630,000.00 

การเบิกจาย  1,785,302.00  *318,439.20 **กันเงินเบิกจายเหล่ือมป 2,497,393.00 

บริหารสวนกลาง  84,000.00          -  -   - 

คงเหลือ  230,698.00  31,560.80  - 132,607.00 

เงินเหลือจายสุทธิ 394,865.80 

ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

* การเบิกจายงบพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย โครงการ Courseware E-Learning รวมรายการ 
   กันเงินเบิกจายเหลื่อมป จํานวน 150,000 บาท 
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อาคารสถานที่ 
สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการอยูที่อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 

จํานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 2, 3, 4 และ 15 และอยูที่อาคารเรียนรวม ชั้น 3 สํานักคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยแบงเปนหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียน
การสอน และเพ่ือการบริการทั่วไป และหองประชุม ดังนี้ 

ตารางที่ 5 : ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภทหอง สถานทีต่ั้ง ความจ ุ
(ตร.ม.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สยี
ง 

เค
รื่อ
งฉ
าย
ภ
าพ

 
ขา
มศ
ีรษ
ะ 

เค
รื่อ
งม
ัลต
ิมีเ
ดยี

 
โป
รเ
จค
เต
อร
 

ท
ี่นั่ง
ฟ
งบ
รร
ยา
ย 

เค
รื่อ
งค
อม
พิ
วเ
ตอ
ร 

จุด
ตอ
เค
รือ
ขา
ย 

1. หองบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

หอง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 216 1 - 1 60 1 1 

หอง 16-1502 อาคาร 16 ชั้น 15 120 - 1 - 30 - - 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอน 

หอง 16-301 อาคาร 16 ชั้น 3 132 1 1 - - - 48 

หอง 16-302 อาคาร 16 ชั้น 3 132 1 - 1 - 35 51 

หอง 302/1 อาคารเรียนรวม  
ชั้น 3 องครักษ 90 - - - - 40 48 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อการบริการทั่วไป 

หอง 16-308 อาคาร 16 ชั้น 3 132 - - - - 30 40 

หอง 16-309 อาคาร 16 ชั้น 3 132 - - - - 30 50 

หอง 302/2 อาคารเรียนรวม  
ชั้น 3 องครักษ 90 - - - - 16 48 

4. หองประชุม 

หองประชุม  
ดร.สุนทร  แกวลาย 

อาคาร 16 ชั้น 4 264 1 - 1 50 1 2 

รวมทั้งส้ิน  1,308 4 2 3 140 153 288 
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การบริการหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน และหองประชุม 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอนในการอํานวยความสะดวกใหแก

อาจารย ที่มีการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหอง
บรรยายเพื่อกิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน  ดังนี้ 

เวลาใหบริการ 
     วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. –  16.00  น. 
     วันเสาร – วันอาทติย  ระหวางเวลา 08.30 น. –  16.30  น. 
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
     เครื่องคอมพิวเตอรหองละจํานวน 1 เครื่อง ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอ

กับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-406 หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย 
คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   Pentium IV 1.0 GHz  
   Ram 256 MB    HDD 40 GB 

คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
   Pentium IV 2.8 GHz 
   Ram 256 MB    HDD 40 GB 

การบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักคอมพิวเตอรจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย สําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองปฏิบัติการเพื่อกิจกรรม
การบริการวิชาการแกชุมชน ดังนี้ 

เวลาใหบริการ 
     วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 
     วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
     เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 75 เครื่อง ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับ

เครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

 

 
การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการบริการท่ัวไป 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพื่อการใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนี้   

เวลาใหบริการ 
     วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 น. – 19.00  น. 
     วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 
ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
     เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 76 เครื่อง พรอมเครื่องพิมพผลผานเครือขาย 3 เครื่อง ทุกเครื่องเชื่อมตอ

กับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอนิเทอรเน็ตไดตลอดเวลา  

หอง 16-308 (ประสานมิตร) หอง 16-309 (ประสานมิตร) หอง 302/2 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
Pentium III 733 GHz 
Ram 128 MB HDD 7.3 GB 
จํานวน 30 เคร่ือง 

คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 Pentium III 733 GHz 
 Ram 128 MB  HDD 7.3 GB 
จํานวน 30 เคร่ือง 

คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
Pentium IV 2.4 GHz 
Ram 256 MB  HDD 20 GB 
จํานวน 16 เคร่ือง 

หอง 16-301 (ประสานมิตร) หอง 16-302 (ประสานมิตร) หอง 302/1 (องครักษ) 
อยูระหวางการจัดหาเครื่องใหม
เพ่ือการทดแทน จึงใชเพ่ือการ
บรรยายแทน 

คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 Pentium IV 2.8 GHz 
 Ram 640 MB HDD 40 GB 
จํานวน 35 เคร่ือง 

คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 Pentium IV 2.4 GHz 
 Ram 256 MB  HDD 20 GB 
จํานวน 40 เคร่ือง 
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โครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการในเรื่องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลเครือขาย “บัวศรี” ซึ่งเปน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดเริ่มเปดใหบริการอยางเปนทางการโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 

วัตถุประสงคของเครือขายบัวศรี 

1. เพ่ือวางเครือขายใยแกวนําแสงใหครอบคลุมทุกคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย สําหรับการรองรับ
งานพัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศ อันไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ
หองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศัพท 

2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการบริหารและการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
อันเปนกลไกสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลของ
คณาจารย บุคลากร และนิสิตภายในเครือขายของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

ขอมูลเฉพาะของเครือขายบัวศรี 

อัตราความเร็วในการสงผานขอมูล 

ความเร็วในระดับ Backbone ที่ประสานมิตร 1000  Mbps  ที่องครักษ 1000 Mbps 
ความเร็วในระดับ Server ที่ประสานมิตร  100  Mbps   
การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตผาน Uninet     1  Gbps 
การเชื่อมตอกับเครือขายที่องครักษ  100  Mbps 
การเชื่อมตอกับโรงเรียนสาธิตปทุมวัน     10  Mbps 
การเชื่อมตอกับโรงพยาบาลชลประทาน     10  Mbps 

ขอบเขตของเครือขาย 

เครือขาย ประสานมิตร องครักษ 
จํานวนอาคาร 23 30 
จํานวนคณะ/หนวยงาน 70 15 
จํานวนหนวยงานภายนอก 2 - 

จํานวนอุปกรณบนเครือขาย 

อุปกรณ ประสานมิตร องครักษ 
Router 5 1 
Switch 27 30 
UPS 1 2 
Server 64 13 

ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
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 รายงานประจําป 2550 

 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
10 

 
 

 



 สวนที่ 2  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
 การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานไดจัดทําคํา
รับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขึ้น นั้น สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปน
หนวยงานหนึ่งไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ใหสํานักงาน กพร. ไดรับ
ทราบเปาหมายของตัวชี้วัดที่จะดําเนินการตลอดทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งเปาหมายของตัวชี้วัดของคํา
รับรองการปฏิบัติราชการนั้นเปนเปาหมายของตัวชี้วัดในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร
โดยตรง เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดที่สํานักคอมพิวเตอรใหคํารับรองการปฏิบัติราชการไปนั้น โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับ 3.71 (จาก
มาตราสวน 5 ระดับ) ดังแสดงในรายละเอียดในตารางดังตอไปนี ้

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยนับ นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย
ป 2550 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง
นํ้าหนัก 

มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผล 

3.  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

           

3.2 ร อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ดําเนินการ
ตามท่ีกําหนด 

3.2.1 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ดําเนินการตามที่
กําหนด 

3.2.2 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการ
ท้ังหมด  

รอยละ 
 
 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 

2.5 100 
 
 
2 
 
 
 
2 

75 80 85 90 95 100 
 
 
4 
 
 
 
4 

5 12.5 

4. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุมาตรฐานคุณภาพ 
สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

           

4.3  มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ 

           

4.3.1 จํานวนกิจกรรม/
โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ
ท่ี ต อ บ ส น อ ง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางความ
เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง
สั ง ค ม  ชุ ม ช น 
ประเทศชาติ และ
นานาชาติ 

กิจกรรม/
โครงการ 

1.86 2 - - 2 7 12 8 4.2 7.81 

ผลรวมมิติที่ 1   
มิติดานประสิทธิผล 

 4.36        4.65872 20.312 

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ 

สรุปผลการปฏบิัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏบิัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยนับ นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย
ป 2550 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน
ท่ีได 

คะแนน
ถวง
นํ้าหนัก 

7. ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 

 4 5 1 2 3 4 5 2 2 8 

ผลรวมมิติที่ 2   
มิติดานคุณภาพ 

 4        2 8 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

9. ระดับความสําเร็จของรอยละ 
    เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของอัตรา 
   การเบิกจายเงินงบประมาณ 
   รายจายลงทุน 

 3 4 69 71 73 75 77 77.06 5 15 

     9.1 ผลการเบิกจายเงิน 
            งบประมาณรายจาย 

บาท        19,034.50   

     9.2 วงเงินงบประมาณ 
            รายจายในภาพรวม 

  ท่ีไดรับ 

บาท        24,700   

10. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
ลดรอบระยะ เ วลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 3 3.5 1 2 3 4 5 2 2 6 

ผลรวมมิติที่ 3   
มิติดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ 

 6        3.5 21 

มิติที่ 4  ดานการพัฒนาสถาบัน 

15. ระดับคุณภาพของการ  
      พัฒนาบุคลากรของสถาบัน 
        อุดมศึกษา 

รอยละ 2 100 50 60 70 80 90 68.4211 1.8421 3.6842 

      15.1 จํานวนบุคลากรของ
ถาบันอุดมศึกษาที่
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า
ความรูและทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

  40      26   

     15.2  จํานวนบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

  40      38   

17. ระดับคุณภาพของการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 2 5 1 2 3 4 5 5 5 10 

18. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร 

 2 5 1 2 3 4 5 5 5 10 

20. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร 

 2 4 1 2 3 4 5 5 5 10 

ผลรวมมิติที่ 4   
ดานการพัฒนาสถาบัน 

 8        4.21053 33.6842 

รวม  22.36        3.71 83.00 

 



   

 สวนที่ 3  ผลการดําเนินงาน 
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ในปงบประมาณ 2550 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดวางแผนปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 

โครงสรางพื้นฐานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

• การขยายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายใน
เครือขายบัวศรี กรณีโรงพยาบาลชลประทาน 

งานปฏิบัติการและบริการ 

• การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร เครือขาย
และอุปกรณเครือขาย 

• โครงการระบบใหปรึกษาทางดานคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

• โครงการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรจาก
สวนกลาง (MAPS)  ระยะที่ 2 

• การจัดทําระบบมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย 

ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงาน
มหาวิทยาลัย 

• การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ SUPREME 

• การประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ 
SUPREME 

• การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

• การพัฒนาระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร SUPREMEPlus 

• การจัดบริการขอมูลขาวสารภาครัฐ 

• การพัฒนาระบบศิษยเกาสัมพันธ (Alumni) 

• ระบบบริหารงานอาคารสถานที่และอุปกรณ 

ระบบสารสนเทศเพื่อบริการผานเว็บ 

• ระบบ e-Document Portal   
• การประยุกตระบบ ZMS สําหรับจัดเก็บเอกสาร

ในองคกร 
• ระบบลูกคาสัมพันธ : ระบบสารสนเทศเพื่องาน 

Call Center ของมหาวิทยาลัย 
• ระบบ Web-based Phone Directory 
• ระบบบริหารงานจราจรและยานพาหนะ 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณูปโภค 

งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน 

• โครงการบริการวิชาการ Cyber Education Center 

งานบริการวิชาการ 

• โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) 
• การพัฒนา ICT Competence ของบุคลากรและนิสิต 

ความรวมมือกับสวนราชการอื่นดาน
วิชาการ 

• โครงการความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรมพิเศษ 

• การจัดทําระบบงานรายงานผลและประมวลผล
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 34 

แผนปฏบิัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

ป 2550 
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ในปงบประมาณ 2550 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 

 

โครงการ  การขยายวงจรสือ่สัญญาณความเรว็สูงภายใน
เครือขายบวัศรีไปยังโรงพยาบาลชลประทาน 

รายละเอียด   

มหาวิทยาลัยไดเชื่อมตอวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ระหวาง มศว ประสานมิตร กับ โรงพยาลชลประทาน 

ระยะเวลาดาํเนินการ :  

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ   

มหาวิทยาลัยไดเปดใชบริการผานวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงระหวาง มศว ประสานมิตร กับ โรงพยาบาล
ชลประทาน  ความเร็ว 10 Mbps (Metrolan)  เริ่มใชงาน
เม่ือวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 และไดเปดใหบริการ
เปนทางการในงานไอทีสัมพันธ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  

โครงการ  โครงการบริหารจัดการเครือ่ง
ไมโครคอมพวิเตอร (MAPS : Managing 
Personal Computer System) ระยะที่ 2 

รายละเอียด     

ระบบ MAPS เปนระบบที่สามารถกําหนดนโยบายและ
รูปแบบของการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรไดหลายแบบ สามารถดูแลและปองกัน
ไวรัสได  และทําใหการบริการของพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร ซึ่งมีอยูจํานวนจํากัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระยะเวลาดาํเนินการ :  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดอืนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ  

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแก
ผูประสานงานหนวยงาน เพ่ือใหความรูและทําความเขาใจ
ในการทํางานของระบบ MAPS พรอมสามารถติดตั้งระบบ
ใชงานไดจริงทั้งดานเซิรฟเวอรและไคลเอนตได และนับจาก
ป 2538 – ปจจุบันมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ไดรับการ
ติดตั้งระบบดังกลาวแลว จํานวน 15 หอง และจํานวน 
467 เครื่อง จาก 11 หนวยงาน  

 
http://maps.swu.ac.th 

ผลงานเดน 
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http://contact.swu.ac.th 

โครงการ ระบบ Fax Service  

รายละเอียด   

ระบบ Fax Service เปนระบบที่สามารถใหบริการรับสง 
Fax ในลักษณะตางๆ ไดแก ระบบ Fax to e-Mail ระบบ 
Fax on Demand และ ระบบ Web Fax  

ระยะเวลาดาํเนินการ   

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 – เดอืนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ   

สํานักคอมพิวเตอรไดเปดใหบริการระบบ Fax Service 
ของมหาวิทยาลัย ดวยหมายเลข 02-649-5050 โดยเปด 
ระบบ Fax to e-Mail เปนบริการแรกเมื่อวันที่ 26 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2550 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
หนวยงานในการรับ Fax จากผูที่สง Fax เขามายังหนวยงาน
ผานทางระบบ e-Mail ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย
บางสวนในการจัดหา/ติดตั้งเครื่อง Fax ประจําหนวยงาน 
และสามารถนําขอมูลจาก Fax ไปใชประโยชนอื่น ๆ ได
โดยไมตองนําไปถายเอกสารใหมหรือนําไป scan เพื่อ
จัดเก็บเอกสารไวใชงานในภายหลัง 

โครงการ  SOT2 : Srinakharinwirot Online 
Teaching and Learning 2 

รายละเอียด   

เพ่ือพัฒนา E-Learning Courseware ในรายวชิาทีมี่การ
จัดการเรยีนการสอนประจําปการศึกษา 2550 

ระยะเวลาดาํเนินการ :  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดอืนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ   

มีบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 
จํานวน 52 คน รวม 37 รายวชิา 

 

http://cybered.swu.ac.th/ 

 

http://alumni.swu.ac.th/ 

โครงการ   ระบบศิษยเกาสัมพันธ 

รายละเอียด  

เปนระบบบริหารจัดการฐานขอมูลศิษยเกา มศว และ
ขอมูลศิษยเกาดีเดนและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ ระหว างศิษย เก า  ศิษยปจจุ บัน  และ
มหาวิ ทยาลั ย  ร วมทั้ ง ก า ร เผยแพร ข า วส า รของ
มหาวิทยาลัย และความเคลื่อนไหวของศิษยเกาผาน
ระบบดังกลาว 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดําเนินการ 

ระบบศิษยเกาสัมพันธไดติดตั้งใชงานเมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2550  
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โครงการ  ระบบ  Syllabus Publishing  

รายละเอียด   

จัดทาํ Course Syllabus เพ่ือเปนบริการการศกึษาแกนิสิต 
คณาจารย 

ระยะเวลาดาํเนินการ   

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ   

 ติดตั้งระบบเพือ่การใชงานในปการศึกษา 2550  

http://syllabus.swu.ac.th/ 

 
http://infoservice.swu.ac.th/ 

โครงการ  ศูนยบรกิารขอมูลมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

รายละเอียด   

เ พ่ือเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยแกสังคม 

ระยะเวลาดาํเนินการ :  

เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ  

จัดระบบการเผยแพรขอมูล หลักสูตร  นิสิต บุคลากร 
งบประมาณ รายงานประจําป รายงานการประเมินตนเอง 

โครงการ  ศูนยเอกสารอิเล็กทรอนิกส  

รายละเอียด  

เปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย  หนวยงาน  และโครงการตาง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  ตัวอยางเอกสารที่จัดเก็บไวในระบบ
ประกอบดวย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตางๆ แผน
ยุทธศาสตร ICT รายงานประจําป  รายงานประเมินตนเอง  
รายงานผลการดําเนินงาน  โครงการ  คูมือ/เอกสาร
แนะนํา/อบรม และจดหมายขาว เปนตน 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดอืนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ   

ติดตั้งระบบเพื่อการใชงานตัง้แตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 

 

http://edocument.swu.ac.th/ 

 

http://caps.swu.ac.th/traffic 

โครงการ  ระบบบรหิารงานจราจรและยานพาหนะ 

รายละเอียด   

เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลผูมีบัตรจอดรถของมหาวิทยาลัย  
เ พ่ือเปนขอมูลในการดูและและใหบริการจอดรถแก
บุคลากรและนิสิต 

ระยะเวลาดาํเนินการ  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 – เดอืนกันยายน พ.ศ. 2550 

ผลการดาํเนินการ 

  ติดตั้งระบบเพือ่ใหบริการแกบุคลากร 
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สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางดานบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพรองคความรูในการประยุกตใช ICT ใหแก นิสิต คณาจารย และบุคลากร และสงเสริมการ
เผยแพรองคความรูในศาสตรตางๆ สูสังคมและชุมชนดวยระบบ ICT ดังนี้ 
 

• โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร 

โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร เปน
โครงการที่สํานักคอมพิวเตอรไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการ
แก นิสิต คณาจารย และบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมให นิสิต คณาจารย และบุคลากรมีความ
รูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมี
ทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ICT Competency) ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม 
ผูเขา
อบรม 

(คน) 

คาใชจาย 
(บาท) 

ครั้งท่ี 58   
1 เดือนธันวาคม 2549 – 28 
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

199 69,470.00 

ครั้งท่ี 59  

18 เดือนพฤษภาคม 2550 – 
31 เดือนสิงหาคม 2550 

390 74,510.12 

• โครงการ Cyber Education Center 

โครงการ Cyber Education Center เปน
โครงการใหมที่มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายเพื่อการ
ประยุกต ICT สูระบบการศึกษาของสังคมไทย สูการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร
ความรูดานตาง ๆ ใหแกประชาชนผานทางระบบไซ
เบอร โดยโครงการไดจัดทําเว็บไซดเพ่ือรวบรวม
กิจกรรม ส่ือดิจิตอลในรูปแบบวิดีทัศน เทปเสียง หรือ
บทความวิชาการ และจัดกิจกรรมสัมมนาความรูดาน 

ICT เพ่ือใหบริการแก นิสิต คณาจารย บุคลากรและ
ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี ้

 

กิจกรรม วันท่ีอบรม 
ผูเขา
อบรม 
(คน) 

คาใชจาย 
(บาท) 

ครั้งท่ี 1 

เร่ือง “การพัฒนาองค
ค ว า ม รู ใ น ก า ร ส ร า ง
หุ น ย น ต ด ว ย ก า ร
ประยุกตใช ICT เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูดาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี” 

5 – 7  
เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2550 

30 37,967.00 

ครั้งท่ี 2 

เร่ือง “การพัฒนาความรู
แ ล ะ ทั กษะทางด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหบุคคลท่ัวไป” 

9 – 16 
เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 

257 22,084.00 

ครั้งท่ี 3  

เร่ือง “การพัฒนาหนวย
ก า ร เ รี ย น รู ด ว ย สื่ อ
มัลติมีเดีย เพ่ือสงเสริม
กระบวนการคิด” 

7 
เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2550 

132 29,625.00 

ครั้งท่ี 4  

เ ร่ื อ ง  “ร อ บ รู เ ร่ื อ ง 
พ . ร . บ . ว า ด ว ย ก า ร
กระทําความผิดเก่ียวกับ
คอม พิ ว เ ต อ ร  พ .ศ .
2550” 

21 
เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2550 

150 10,825.00 

 

 

งานบริการวิชาการ 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรไดใหบริการตาง ๆ แกนิสิต คณาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้

จํานวนผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (หนวย : คน) 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2549 

พ.ย.
2549 

ธ.ค.
2549 

ม.ค.
2550 

ก.พ.
2550 

มี.ค.
2550 

เม.ย.
2550 

พ.ค.
2550 

มิ.ย.
2550 

ก.ค.
2550 

ส.ค.
2550 

ก.ย.
2550 

รวม 

จํานวน 3,697 4,749 3,895 648 2,683 518 589 642 3,409 3,173 2,028 3,436 29,467 

0
1000
2000
3000
4000
5000

ต.ค.-
49

พ.ย.-
49

ธ.ค.-
49

ม.ค.-
50

ก.พ.-
50

มี.ค.-
50

เม.ย.-
50

พ.ค.-
50

มิ.ย.-
50

ก.ค.-
50

ส.ค.-
50

ก.ย.-
50

   พ.ศ.

จํานวน

 

จํานวนผูใชบริการ Help desk (หนวย : คน) 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2549 

พ.ย.
2549 

ธ.ค.
2549 

ม.ค.
2550 

ก.พ.
2550 

มี.ค.
2550 

เม.ย.
2550 

พ.ค.
2550 

มิ.ย.
2550 

ก.ค.
2550 

ส.ค.
2550 

ก.ย.
2550 

รวม 

จํานวน 91 67 88 90 87 253 90 222 319 312 309 285 2,213 

0

100

200

300

400

ต.ค.-
49

พ.ย.-
49

ธ.ค.-
49

ม.ค.-
50

ก.พ.-
50

มี.ค.-
50

เม.ย.-
50

พ.ค.-
50

มิ.ย.-
50

ก.ค.-
50

ส.ค.-
50

ก.ย.-
50

   พ.ศ.

จํานวน

 

จํานวนผูใชบริการเครือขายไรสาย มศว (Wise) (หนวย : คน) 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2549 

พ.ย.
2549 

ธ.ค.
2549 

ม.ค.
2550 

ก.พ.
2550 

มี.ค.
2550 

เม.ย.
2550 

พ.ค.
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู 
โดยสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ประชุมวิชาการ  สัมมนาวิชาการ  และศึกษาดูงาน ดังนี้ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 5 ป  
(พ.ศ. 2550 – 2554)” 

สํานักคอมพิวเตอรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 5 ป (พ.ศ. 2550–2554)” 
ระหวางวันที่ 14–15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.00 น.-
16.00 น. ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางของการดําเนินงานของ
สํานักคอมพิวเตอรในเชิงยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอรในอีก 
5 ปขางหนา เพ่ือใหบรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
และพันธกิจ ของสํานักคอมพิวเตอร และสอดคลองตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 44 คน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง  “การจัดทําแผนพัฒนาระบบปฏิบัติงานเพื ่อรองรับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักคอมพิวเตอรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทํา
แผนพัฒนาระบบปฏิบัติงานเพื่อรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา" ระหวางวันที่ 28-30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ณ บรุคไซค 
วัลเลย รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือระดมสมองบุคลากร 
และผูทรงคุณวุฒิของสํานักคอมพิวเตอร จัดทําแผนพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ยังเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่ผานมาเพื่อ
การแกไขปญหาและการวางแผนการปฏิ บั ติงานในอนาคต  
นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมการสงเสริมการทํางานเปนทีมและเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในสํานัก
คอมพิวเตอร มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 35 คน 

 

การพัฒนาบุคลากร 
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ศึกษาดูงานโครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช. 

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการโครงการ Cyber 

Education Center สํานักคอมพิวเตอร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จํานวน 13 คน โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร เปนหัวหนาคณะเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงาน โครงการการเรียนรูแบบออนไลนแหง สวทช. ในเรื่องการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน (E-Learning Courseware) และ
การจัดระบบการฝกอบรม/การเรียนการสอนแบบออนไลน ณ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

วันที่ 19 – 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศิรินุช เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และ 
อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
ไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ในโครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสมรรถนะนักบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 1 
 จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ

สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ 

• การอบรม 

ชื่อผูเขารวม หลักสูตร ระยะเวลา 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของสวนราชการ รุนท่ี 111 19 เม.ย. -  

4 พ.ค. 2550 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 

การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 3 พ.ค. 2550 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

4 พ.ค. 2550 

นายนคร  บริพนธมงคล Network Management Monitoring and 

Troubleshooting Packet Snuffer 

18-22 มิ.ย. 2550 

นางสาวสุวิมล  คงศักด์ิตระกูล 

นางสาววนัทนา  ผองภักต 

นายณัฐ  นาคเทวัญ 

Core Web Application Technologies with 

Microsoft Visual Studio 2005 

16-18 ก.ค. 2550 

นายนคร  บริพนธมงคล Linux System Engineer 17-18 ก.ค. 2550 

อาจารยคมสันต  พิทยาภรณ OOAD and Design Patterns.Net 29 ก.ค. -  

2 ก.ย. 2550 

อาจารยคมสันต  พิทยาภรณ Advanced PHP for Web Service 31 ก.ค. -  

4 ส.ค. 2550 
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ชื่อผูเขารวม หลักสูตร ระยะเวลา 

นายไพโรจน  ผาสุวรรณ Planning, Implementing, and Maintaining 

Microsoft Windows Server 2003 Active Directory 

Infrastructure 

14-17 ส.ค. 2550 

นายธนรรณพ  อินตาสาย 

นายสันติ  สุขยานันท 

นายเฉลิมเกียรติ  อนเจริญ 

นายดนัย  มณฑาทิพยกุล 

นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค 

นายเชียงชล  เหลืองออน 

นายมานิตย  ขวญัยืน 

การใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 22 ส.ค. 2550 

นายเฉลิมพล  คํานิกรณ Thailand Partner HCNE Training 27-30 ส.ค. 2550 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน 

อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะนักบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

รุนท่ี 1 

14 ก.ย. -  

12 ต.ค. 2550 

นายสันติ  สุขยานันท 

นายนคร  บริพนธมงคล 

การบริหารความเสี่ยงขององคกร รุนท่ี 5 17-21 ก.ย. 2550 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

นางสาวสุวิมล  คงศักด์ิตระกูล 

การประเมินสมรรถนะของบุคลากรกับการสรางความ

เขมแข็งใหแกองคกร (Employee Competency 

Assessment and Organizational Capacity Building) 

รุนท่ี 2 

19-20 ก.ย. 2550 

นางสาวสุจิตา  จิวังกูร 

นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล 

Introduction to Data Warehousing Office of 

Computer Clustering Promotion : CCP 

22, 24-25  

ก.ย. 2550 

นางสาวพรทิพย  พงษสวัสด์ิ 

นางสาววราภรณ  ขยายผล 

Designing an ETL Solution Architecture Using 

Microsoft SQL Server 2005 Integration Services 

24-25 ก.ย. 2550 

• การสัมมนา 

ชื่อผูเขารวม เรื่อง ระยะเวลา 

นางสาวอรพิน อริยะมงคลการ 

นางสุวดี  อินทโกสุม 

Oracle Grid Deployments 12 ต.ค. 2549 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ 

นายนคร  บริพนธมงคล 

Next Generation Wireless LAN Deployment  

(เพ่ือเครือขายสถาบันการศึกษา) 

9 พ.ย. 2549 

อาจารยทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ การเสริมสรางความแข็งแกรงของการศึกษาไทยดวย  ICT 10 พ.ย. 2549 

นายธนรรณพ  อินตาสาย การปองกันความปลอดภัยขอมูลคอมพิวเตอร คร้ังท่ี 6 

(ภาคทฤษฏี) 

10 พ.ย. 2549 

นายธนรรณพ  อินตาสาย 

นายสันติ  สุขยานันท 

สรุปผลการดําเนินงานสภาคณาจารยและขาราชการ  

ชุด พ.ศ. 2548-2549 

14-16 ธ.ค. 2549 

นายดิเรก  อ้ึงตระกูล 

นายพงศภูมิพันธ  เต๋ียอนุกูล 

นายถาวร  หงษทอง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรป พ.ศ. 2550 21 มี.ค. 2550 



 

 รายงานประจําป 2550 

 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
22 

ชื่อผูเขารวม เรื่อง ระยะเวลา 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ 

มุงสูความเปนเลิศในการบริหารพัสดุอยางมืออาชีพ 23-24 มี.ค. 2550 

อาจารยคมสันต   พิทยาภรณ 

นางสุวดี  อินทโกสุม 

นางสาววราภรณ  ขยายผล 

GFMIS สําหรับหนวยงานภาครัฐ 4 เม.ย. 2550 

อาจารยสาโรช  เมาลานนท 

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 

นางสาวพรทิพย  พงษสวัสด์ิ 

นางสุวดี  อินทโกสุม 

นางสาวสุจิตา  จิวังกูร 

การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบ

มาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา 

5 เม.ย. 2550 

นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

นางสาวอรุณรัตน  ทองคํา 

นายฤทธิรงณ  วรรธนะเจริญกุล 

การจัดการพัสดุมุงสูความเปนเลิศ 21 พ.ค. 2550 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 

นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 

KM เพ่ือการพัฒนาองคกรอัจฉริยะ 5 มิ.ย. 2550 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

ประชุมเชิงปฏิบัติ เร่ือง การดําเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 17 

27-30 มิ.ย. 2550 

นายเฉลิมพล  คํานิกรณ Implementing Wireless LAN Technology 4-6 ก.ค. 2550 

นายชัยวัฒน  ชางกลึง Linux Fundamentals & Linux System Administrator 9-11 ก.ค. 2550 

นายเชียงชล  เหลืองออน TCP/IP Internetworking 9-11 ก.ค. 2550 

นายพงศภูมิพันธ  เต๋ียอนุกูล Linux Fundamentals & Linux System Administrator 9-11 ก.ค. 2550 

นางสาววิลาวัลย   บัวขํา การบังคับใชกฎหมาย : พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

13 ก.ค. 2550 

อาจารยอรรณพ  โพธิสุข 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ 

นายดิเรก  อ้ึงตระกูล 

นายนคร  บริพนธมงคล 

นายสันติ  สุขยานันท 

นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 

16-17 ก.ค. 2550 

 

นางสาววราภรณ  ขยายผล 

นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล 

Oracle Database 11g 20 ก.ค. 2550 

นายสันติ  สุขยานันท 

นายปวรุตม  พงศพฤฒานนท 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ของสํานักหอสมุดกลาง มศว 

15 ส.ค. 2550 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค การวิเคราะหและประเมินโครงการ 12 ก.ย. 2550 
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ชื่อผูเขารวม เรื่อง ระยะเวลา 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ 

นายดิเรก  อ้ึงตระกูล 

เจาะลึก พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

ขอมูลคอมพิวเตอร 

12 ก.ย. 2550 

นางสาววราภรณ  ขยายผล 

นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล 

Oracle Fusion Middleware Conference 13 ก.ย. 2550 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน 

อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

อาจารยทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 

ศึกษาเรียนรูชุมชนเพื่อบริการวิชาการแกชุมชน แบบ

ชุมชนมีสวนรวม" 

17 ก.ย. 2550 

อาจารยทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ 

นายดิเรก   อ้ึงตระกูล 

นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง 

นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

นายชัยวัฒน  ชางกลึง 

ขอกําหนดทางเทคนิคกับการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ 

18 ก.ย. 2550 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง 

นางสาวอรุณรัตน  ทองคํา 

นายดนัย  มณฑาทิพยกุล 

นายถาวร  หงษทอง 

ผลกระทบและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

21 ก.ย. 2550 

นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร 

นางสาวจิตติมา  ชางไม 

นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 

Business Can be Simple 25 ก.ย. 2550 

นายนคร  บริพนธมงคล 
นายพงศภูมิพันธ  เต๋ียอนุกูล 

Windows ITPro Security Summit Conference 
คร้ังท่ี 1 

27 ก.ย. 2550 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ การบังคับใชกฎหมาย : พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

28 ก.ย. 2550 

• การประชุมปฏิบัติการ / วิชาการ 

ชื่อผูเขารวม เรื่อง ระยะเวลา 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

นายสันติ  สุขยานันท 

กาวใหมการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 27-28 เม.ย. 2550 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง 

นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 

นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 

แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

6 มิ.ย. 2550 

อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 

การดําเนินการควบคุมภายในของหนวยงานระดับ คณะ 

สถาบัน และสํานัก 

10 ส.ค. 2550 
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สํานักคอมพิวเตอรไดทําความตกลงรวมมือทางวิชาการกับสวนราชการอื่น เพ่ือพัฒนาทางวิชาการทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการพัฒนาหนวยงาน 

 
ความรวมมือทางวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสํานักคอมพิวเตอร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยสถาบันวิจัยและบริการคอมพิวเตอร ไดตระหนักถึงบทบาทและคุณูปการของการพัฒนาทางวิชาการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกรที่ 
12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ณ ตึกสํานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชั้น 6  

ประกอบดวยโครงการรวมมือ ดังนี้ 

• โครงการดานความรวมมือดานการบริการวิชาการสูสังคม 

• โครงการความรวมมือดานระบบสารสนเทศ 

• โครงการดานความรวมมือดานการเรียนการสอน 

• โครงการความรวมมือดานการจัดการเครือขาย 

• โครงการความรวมมือดาน IT สําหรับงานทางการแพทย 

• โครงการความรวมมือดานวารสารและการประชุมวิชาการ 

 
ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซาย) และ 

รองศาสตราจารย ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (ขวา) 

 
พิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร   
วันศุกรที่ 12 เดอืนมกราคม พ.ศ. 2550  

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ความรวมมือระหวางองคกร 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ดังนี ้

ไอทีสัมพันธ ครั้งที่ 5 

ไอทีสัมพันธเปนโครงการที่ไดถือกําเนิดขึ้นจากแนวคิดของ
ผูบริหารของสํานักคอมพิวเตอรรวมกับผูบริหาร ของหนวยงาน 
ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ สํานักหอสมุดกลาง และ
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

ในปนี้ไดกําหนดใหมีกิจกรรมระหวางวันที่ 25-29 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน พรอมทั้งแสดงผลงานของ 3 หนวยงาน 
IT ไดแก สํานักคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลางและสํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา และในงานนี้ไดเปดบริการเครือขาย

บัวศรี สู โรงพยาบาลชลประทาน เปนครั้งแรก โดยทานอธิการบดีใหเกียรติมาเปนประธานเปดงานดังกลาว 

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 

ในป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับเกียรติ
เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 โดยมีคําขวัญวา "กีฬาสีเขียวเพ่ือคุณภาพชีวิต 
สติปญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร" และใชสถานที่แขงขัน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก ระหวางวันที่ 19 - 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 
รวม 8 วัน และสํานักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ทางดานฝายรายงานผลและประมวลผลการแขงขันกีฬา โดย
รวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) 

ฝายรายงานผลและประมวลผลการแขงขันกีฬา รวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย ไดรวมกันจัดอบรมโปรแกรม
รายงานผลและประมวลผล ใหแกเจาหนาที่ , นิสิตชวยงาน ของฝายรายงานผลฯ ฝายเทคนิคกีฬา และฝาย
ประชาสัมพันธ ระหวางวันที่ 8-10 และ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
ประกอบดวยการบรรยายภาพรวมการรายงานผลการแขงขันกีฬา , แนะนําการทํางานรวมกันระหวางการรายงานผล
การแขงขันกีฬา และการอบรมภาคปฏิบัติตามชนิดกีฬา       
         

กิจกรรมพิเศษ 
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งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2548 

วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2548  ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  และสํานักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหนาที่ในฝายรับรายงานตัว
และประมวลผล ซึ่งทําหนาที่ในการรับรายงานตัวและประมวลผลบัณฑิต มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต  ที่เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และฝายประสานงานจัดแถว นําแถว ซึ่งทําหนาที่ในการจัดแถวและนําแถวบัณฑิต 
มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต เพ่ือเขาสูพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 
เว็บไซตพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร 

 
ระบบประมวลผลขอมูล งานพระราชทานปริญญาบัตร  
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สํานักคอมพิวเตอรไดสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสราง
คานิยมและจริยธรรมแกบุคลากรใหเห็นคุณคาวัฒนธรรม และทําหนาที่ธํารงรักษาและถายทอดศิลปะและ
วัฒนธรรมไปสูสังคม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 งานพระราชทานกฐินของมหาวทิยาลัย ณ วดัพระธาตุไชยา จ.สุราษฎรธาน ี

28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 กิจกรรมทําบุญ 9 วัด ณ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร (โครงการเรียนรู
ประวัตศิาสตรและศิลปวัฒนธรรมของวัด ครั้งที่ 1) 

12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 การรดน้าํขอพรผูใหญ เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต   

  7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ทําบุญเลีย้งพระ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 9 ป ในการเปดใหบริการสํานัก
คอมพิวเตอร มศว องครักษ 

ตามกิจกรรมทางพุทธศาสนา จัดทําเว็บไซตประชาสมัพันธความรูเก่ียวกับการทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรม 
 

 

กิจกรรมพระราชทานกฐินของ
มหาวทิยาลัย 

 

กิจกรรมทําบุญ 9 วัด 

 

กิจกรรมรดน้ําขอพรผูใหญ  
เน่ืองในโอกาสวันสงกรานต 

 

กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ 
ครบรอบ 9 ป ในการเปดใหบรกิาร 
สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ 

การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานและการจัดอบรมตางๆ ใหแก นิสิต 
คณาจารย และบุคลากร รวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรมีความสามัคคีและทํางานเปนทีมรวมกัน 

 
11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 
ผูบรหิารมหาวทิยาลัยพบปะกับ 

ผูบรหิารโรงพยาบาลชลประทานเพื่อศึกษาและเตรยีม
ความพรอมในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT 

 
9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 –  

18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 
โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร ประจําป 2550 

 
28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 

กิจกรรมแนะนําบริการ 
เครือขายไรสาย มศว (WiSE) 

 
29 – 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การใชงานระบบ MAPS เบ้ืองตน ครั้งที่ 1" 

 
7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 
ประชุมผูเขารวมโครงการพฒันา 

Courseware E-Learning ของบุคลากรสายวชิาการ
(SOT2) รุนที่ 1 

 
26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
ประชุมผูเขารวมโครงการพฒันา 

E-Learning Courseware ของบุคลากรสายวชิาการ 
(SOT2) รุนที่ 2 

  

กิจกรรมในรอบป 
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สํานักคอมพิวเตอรไดใหการตอนรับคณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่จากหนวยงานราชการและเอกชน 
เพื่อเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานในดานตาง ๆ ไดแก ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ระบบสารสนเทศ 
ระบบปฏิบัติการและบริการ และบริการสํานักงานผูอํานวยการ 

 

 
 

 
รารองศาสตราจารย ดร.มนัส สังวรศิลป ผูอํานวยการ
สํานักวิจยัและบริการคอมพวิเตอร นําคณะเขาศึกษา 
ดูงานดานระบบคอมพิวเตอรของสํานักคอมพิวเตอร 

เม่ือวันที่ 12 เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2549 

 
(จากซายไปขวา) ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร องครักษ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร รองศาสตราจารย  ดร. มนัส สังวรศิลป 
ผู อํานวยการสํานักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

วัน เดือน ป หนวยงาน จํานวนผูเขาชม 
(คน) 

8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนยนครนายก 
คณะเยี่ยมชม : นิสิต 

5 

12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 สํานักวิจยัและบริการคอมพวิเตอร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะเยี่ยมชม : ผูบริหารและบคุลากร 

9 

การเยี่ยมชม 
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สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําเอกสารเผยแพรคูมือและผลการดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอรตาง ๆ ดังนี้  

 

 

จดหมายขาวสาํนักคอมพิวเตอร (รายเดือน) 
ผลิตเมื่อ : ทุกวันที่ 7 ของเดอืน 

 

 

คูมือการใชบริการ ICT 
ICT Service Catalog 

ผลิตเมื่อ : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 

รายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 
ยุทธศาสตรและผลการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2550 
ผลิตเมื่อ : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 

รายงานสรุป IT สัมพันธ ครั้งที ่5 
ผลิตเมื่อ : 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 

จดหมายขาวสาํนักคอมพิวเตอร 11 ป 
ผลิตเมื่อ : 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

 

รายงานประจาํปสํานักคอมพิวเตอร 
ประจําป 2549 

ผลิตเมื่อ : เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

 

เอกสารเผยแพร 



 สวนที่ 4  การประกันคุณภาพการศึกษา 
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สํานักคอมพิวเตอรไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 14 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2550 โดยไดรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภายในของมหาวิทยาลัย 
แตเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน จึงไดมีการปรับ/ลด และเลือก
ประเมินในมาตรฐานที่เกี่ยวของที่จะสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร  

คณะกรรมการไดประเมินคุณภาพโดยพิจารณาตามมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพจาก 4 มาตรฐาน 14 
ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินคุณภาพและสรุปจุดแข็ง การเสริมสรางความแข็งแกรง จุดออน และแนวทาง
แกไขโดยรวม ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้
ท้ังหมด 

ตัวบงชี้ท่ี
ไดรับการ
ประเมิน ประเมินตนเอง 

(รอยละ) 
กรรมการประเมิน 

(รอยละ) 

มาตรฐาน 3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 3 3 61.54 พอใจ 61.54 พอใจ 

มาตรฐาน 4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุง 
                 ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 1 100 ดี 3.33 ควร
ปรับปรุง 

มาตรฐาน 5  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน 
                และบุคลากร 

12 7 84.81 ดี 72.74 ดี 

มาตรฐาน 7  มาตรฐานดานระบบการประกัน 
                 คุณภาพ 

3 3 92.31 ดี 86.71 ดี 

รวม 23 14  ดี  พอใจ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาวิชา และระดับคณะ/
หนวยงานเทียบเทา 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2549 
อยูในระดับ พอใจ (มาตรฐานที่ 5 และ 7 มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี แตมีผลการประเมิน “ควรปรับปรุง” ใน
มาตรฐานที่ 4 คือ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) ตามเกณฑการตัดสินผลการประเมินผล 
คุณภาพภายใน 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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เกณฑการตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุมสาขาวิชา และ
ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

คุณภาพระดับดี เมื่อ  (1)  ผลการประเมินอยูในระดับดีทุกมาตรฐาน หรือ 

        (2)  ผลการประเมินอยูในระดับดีในมาตรฐานที่ 1 – 4 และ  

             ไมมีผลการประเมินในมาตรฐานใดอยูในระดับควรปรับปรุง 

คุณภาพระดับพอใจ เมื่อ  ไมเขากรณีระดับดี และกรณีควรปรับปรุง 

คุณภาพระดับควรปรับปรุง เมื่อ  (1)  ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง  
  อยางนอย 1  มาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 1 – 4  หรือ 

         (2)   ผลการประเมินอยูในระดับควรปรับปรุง  
  อยางนอย  2 มาตรฐาน ในมาตรฐานที่ 5 - 7 

สรุปจุดแข็ง การสรางเสริมความแข็งแกรง จุดออน และแนวทางแกไข 

จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความกระตือรือรนและรวมแรงรวมใจในการพัฒนาสํานักและมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ
ของหนวยงาน 

2. มีการวางระบบเครือขายบัวศรี และระบบ e-Meeting  ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานและระบบที่ดี ทําใหสามารถ
พัฒนาระบบฐานขอมูลไดเปนอยางดี 

3. มีการจัดทําระบบการจัดการความรู (KM) มีแผนการดําเนินงาน มีรายงานผลการดําเนินงาน มีการเผยแพร
องคความรูและสงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสพัฒนาความรูในสายงาน 

4. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพเปนอยางดี 

การสรางเสริมความแข็งแกรง 

1. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปใหชัดเจน 
2. ควรสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําหลักฐานแสดงขอมูลสําหรับตัวบงชี้ตางๆ เปนลายลักษณอักษร 
3. ควรวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินตามแผนงานและชี้ใหเห็นวาจะปรับปรุงในทิศทางใด 
4. ควรเรงเสริมการสรางนวัตกรรมดานระบบการประกันคุณภาพ ทั้งเพ่ือใชสําหรับหนวยงานหรือเปนแหลง

อางอิงของหนวยงานอื่น 

จุดออน 

1. ยังไมปรากฏงานวิจัยและงานสรางสรรค ทําใหขาดโอกาสในการพัฒนาองคความรูเพ่ือการพัฒนางาน 
2. ยังขาดแผนในดานการบริหารงานวิชาการใหชัดเจน 
3. ยังขาดแผนในการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ยังขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงแกไขและวางแผนในการพัฒนา

บุคลากรตอไป 
5. ยังขาดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล และยังขาดการรวบรวมเอกสารอยางเปนระบบเพ่ือ

การปรับปรุงพัฒนางาน 
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แนวทางแกไข 

1. ควรทํางานวิจัย แบบ  Routine to Research 
2. ควรมีการวางแผนปฏิบัติงานบริหารอยางเปนลายลักษณอักษร 
3. ควรมีการกําหนดแผนในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ โดยอาจ

นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในหนวยงาน  การสรางวัฒนธรรมองคกร และเผยแพรผานระบบ IT รวมทั้งมี
ระบบการติดตามประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงในปตอไป 

พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มีการนําผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานไป มาทําการปรับปรุงและพัฒนางานบางเรื่อง
พอสมควร เชน การนําเสนอขอมูล หลักฐานเอกสารอางอิง แตยังไมครบสมบูรณทุกเรื่อง 

ขอเสนอในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ควรแยกแฟมเอกสารประกอบตามแตละมาตรฐาน 
2. ควรจัดทําการคิดคาคะแนนถวงน้ําหนักใหชัดเจน เมื่อมีการประเมินไมครบทุกมาตรฐาน 
3. ใหศึกษาคําอธิบายและขอมูลที่ตองการในแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ใหเขาใจชัดเจน 

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักคอมพิวเตอร 
รับการประเมินวันที่ 14 กันยายน 2550 

1. ผูชวยศาสตราจารยปานใจ ธารทัศนวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารยศิริวรรณ ศรีสรฉัตร ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยชาคริต ชุมวัฒนะ  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยจินดา แตมบรรจง กรรมการ 
5. นางสาวนัทรี แสงทองศรีกมล  กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ตามคําสั่งสํานักคอมพิวเตอร ที่ 076/2549  
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

1. อาจารยอรรณพ โพธิสุข    ที่ปรึกษา 
2. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง    ที่ปรึกษา 
3. นางพัชรินทร สนธิวนิช    ประธานกรรมการ 
4. นางสาววิลาวัลย บัวขํา    กรรมการ 
5. นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักดิ์  กรรมการ 
6. นายไพโรจน ผาสุวรรณ   กรรมการ 
7. นายดิเรก อ้ึงตระกูล   กรรมการ 
8. นางสุธาทิพย ผนวกสุข   กรรมการ 
9. นางสาวพรทิพย พงษสวัสดิ์   กรรมการ 
10. นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง   กรรมการและเลขานุการ 
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ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรกลาวตอนรับ  

แนะนําและนําเสนอผลงานประจําปการศึกษา 2549 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เยี่ยมชมสํานักคอมพิวเตอร 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เยี่ยมชมสํานักคอมพิวเตอร 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และผูบรหิารสํานักคอมพิวเตอรถายภาพรวมกัน 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และผูบรหิารสํานักคอมพิวเตอรถายภาพรวมกัน 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผูบริหาร และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรถายภาพรวมกัน 
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ในปงบประมาณ 2551 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเตรียมจัดทําโครงการและ
กิจกรรมตางๆ  ซึ่งครอบคลุมงานดานการบริหารงานและภารกิจหลักของหนวยงาน  และเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

โครงสรางพื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 
• โครงการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย 
• โครงการระบบบริหารงานบุคคล (HURIS) 
• การพัฒนาระบบคลังขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร SUPREMEPlus ระยะที่ 2 
• ระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ (ERP) 
• โครงการศูนยบริการขอมูล มศว ระยะที่ 2 
• ระบบบริหารงานจราจรและยานพาหนะ ระยะที่ 2 
• การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ SUPREME 
• ระบบบริหารงานอาคารสถานที่และอุปกรณ 

ระยะที่ 2 
ระบบสารสนเทศเพื่อบริการผานเว็บ 
• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
• ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 3 
• โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แบบแ ล ะพั ฒน า ต น แ บบ 

(Template) สําหรับเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
• โครงการติดตั้ง Open Source CMS สําหรับ 

Web Hosting 
• โครงการระบบ contact information 
• ระบบ SWU e-Form Portal 
• ศูนยเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
• ระบบ SWU e-Survey Portal 
• โครงการติดตามประเมินผลของสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย 
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนงานวิจัย 
• ระบบบริหารทุนวิจัย 
• ระบบ SWU e-Journal Portal 

งานสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน 
• โครงการพัฒนา Courseware E-Learning 

(SOT2) รุน 2 
• โครงการ Cyber Education เพ่ือการพัฒนาขีด

ความสามารถดาน ICT ใหแกชุมชน 

งานบริการวิชาการ 
• การพัฒนาบุคลากรและนิสิต  ดาน  ICT 

Competence 
• ระบบบริหารและบริการดาน ICT ที่ดี (ICT 

Best Practice) 

ความรวมมือกับสวนราชการอื่นดาน
วิชาการ 
• โครงการความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
• โครงการความรวมมือทางดานวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก 
• โครงการระบบฐานขอมูลความรวมมือ (MOU : 

Memorandum of Understanding) 

งานพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน 
• การพัฒนาระบบการบริหารงานในสํานัก

คอมพิวเตอร 
• ระบบบริหารโครงการดวย Dot project 

งานพัฒนาบริหารบุคคล 

• การพัฒนาบุคลากร 

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
• โครงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

กิจกรรมพิเศษ 
• งานเจาภาพ Uninet 

แผนปฏบิัติงานราชการ 
สํานักคอมพิวเตอร ป 2551 



 

 

  
 

ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน  ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดร.อรรณพ  โพธิสุข  รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

บรรณาธิการ 
นางพัชรินทร  สนธิวนิช  เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

นายดนัย  มณฑาทิพยกุล  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ  ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 

ออกแบบรูปเลมและปก 
นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  รูปเลม 

นายณัฐ  นาคเทวัญ  ปก/กราฟก 

คณะจัดทํา 
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