


สารจากผูอํานวยการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนปที่สี่ของการเขาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรในวาระท่ีสองน้ี การบริหารงานตามแนวทาง
ท่ีไดนําเสนอวิสัยทัศนตอมหาวิทยาลัยไดดําเนินไปอยางเปนระบบ จากการ
ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานและการตั้งเปาหมายขององคกรรวมกับบุคลากร
ทุกคนของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อใหทุกคนในองคกรไดมีสวนรวมในการ
บริหารงานและกําหนด core value ของการทํางานขององคกรไววา  
“we will strive towards innovation and excellence in IT services”  โดยนํา
คําสําคัญ “strive” มาเปนแนวทางใหทุกคนยึดถือเปนแนวปฏิบัติ  ดังน้ี  
s คือ service mind t คือ teamwork r คือ responsibility v คือ value และ  
e คือ ethic and engagement เพราะความสําเร็จขององคกรมาจากผลการ

ดําเนินงานของทุกคนท่ีตระหนักรูในภารกิจรวมกัน เพ่ือนรวมงานจึงรวมกันผลักดันใหภารกิจตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัย
มอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอรดําเนินการในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถบรรลุเปาหมายอยางดี และอีก
หน่ึงในความภูมิใจสํานักคอมพิวเตอรไดรับรางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2555 
ประเภทหนวยงานสนับสนุนวิชาการท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีมาก (4.94 คะแนน) 
ถือเปนขวัญกําลังใจใหบุคลากรไดมุงพัฒนาคุณภาพการทํางานใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักคอมพิวเตอรไดรับงบประมาณโดยรวม จํานวน 47,769,405.00 บาท 
โดยแบงเปน งบประมาณแผนดิน จํานวน 21,597,505.00 บาท งบประมาณเงินรายได จํานวน 24,801,900.00 บาท 
และงบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 1,370,000.00 บาท โดยงบประมาณทั้งหมดสํานักคอมพิวเตอรได
นําไปใชในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีไดมุงเนนการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยในมิติตางๆ 
ท้ังดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การใหบริการคอมพิวเตอรแกนิสิต คณาจารย 
และบุคลากร รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหมหลายระบบ 

นอกจากนี้สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการยกรางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556 - 2559) ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบับป พ.ศ. 2555 - 2559 

สุดทายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ผูบริหาร นิสิต คณาจารยและบุคลากรที่ใหการสนับสนุนงานของ
สํานักคอมพิวเตอรเปนอยางดี ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ซึ่งทําหนาท่ี CIO 
ของมหาวิทยาลัยอยางดียิ่ง ขอบคุณ ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารผูเปนกําลังสําคัญในการพัฒนางานไอซีทีของมหาวิทยาลัย ขอบคุณคณาจารยและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร
ทุกทาน ท่ีรวมแรงรวมใจดําเนินงานตางๆ อยางเต็มท่ีและชวยกันพัฒนางานไอซีทีใหกับมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

  

ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน 

 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 ตุลาคม 2556  
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ขอมูลสํานักคอมพิวเตอร 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร 

ปณิธาน 

มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารและการสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

อยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ภารกิจ 
1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 

4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

5. บริการวิชาการ 

6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร 

จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร 

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนางานสําหรับ ป 2555 - 2559 ไว 5 ประการ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี

ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ังดานการบริหาร การเรียนการสอน การ

วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแกสังคม 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบวงจร 

สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน

สงเสริมและพัฒนาศูนยกลางแหงการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพ 



 

2 สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานประจําป 2556 

 

ยุทธศาสตร 4 สงเสริมการบริการวิชาการดวยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย สงเสริมและ

พัฒนาการใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสังคม 

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาระบบการบริหารสํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารและ

การจัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและมุงเนนการใชทรัพยากรที่มี

อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โครงสรางสํานักคอมพวิเตอร 

ในดานการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร มีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรใหเปนไปตามวัตถุประสงค  โดยมีคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรทําหนาท่ีกํากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร มีรองผูอํานวยการ

สํานักคอมพิวเตอร ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตางๆ 

และเพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานัก

คอมพิวเตอร จึงกําหนดใหมีเลขานุการสํานักงานผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ และมี

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานประจําฝายเพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของแตละฝาย ดังแสดงตามแผนภูมิการ

บริหารงานภายในดังน้ี 

 

  
สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดีดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร 

ที่ปรึกษา/ผูชํานาญการ 
 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

เลขานุการ 
สํานักงานผูอํานวยการ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 
ฝายระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 
ฝายปฏิบัติการและบริการ 

 

ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 
ฝายระบบคอมพิวเตอร 

และเครือขาย 

 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 
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คณะกรรมการประจําสาํนักคอมพิวเตอร 

 
 

 

 1  

  

2 3 

   

4 5 6 

   

7 8 9 

   

 10  

ประธาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

กรรมการ 

2. ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

3. นายสมบุญ  อุดมพรยิง่ 

รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค  ผลโภค 

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรศกึษา 

5. ดร.สมภพ รอดอัมพร 

รองคณบดีฝายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร 

6. รองศาสตราจารยออทิพย ราษฎรนิยมคณบดีสานักวชิา

เศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ 

7. นางสุธาทิพย ผนวกสุข 

8. นางสาวสุวิมล  คงศักดิต์ระกูล 

9. นายธนรรณพ  อินตาสาย 

 

 

เลขานุการ 

10. นางพัชรินทร  สนธิวนิช 

เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
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ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

 

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน 

รองผูอํานวยการสํานกัคอมพวิเตอร 

 

 ดร.อรรณพ  โพธิสุข 

นายสมบุญ  อุดมพรยิง่    

 

ท่ีปรึกษาและผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาสํานกัคอมพิวเตอร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี  รักษาเกียรตศิักดิ ์ 

       สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร     

  อาจารยสาโรช  เมาลานนท 

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

 

ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ  

สังกัดภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ผูชวยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

   

นางสาววิลาวัลย  บัวขาํ 

สังกัดฝายระบบสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์. 

 สังกัดฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอร 

นายดเิรก  อ้ึงตระกูล  

สังกัดฝายปฏิบัติการและบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร 

บุคลากร 

สํานักงานผูอํานวยการ 

 

1. นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 

2. นางศิริศศิเกษม  วิจิตร 
นักวิชาการศึกษา ชาํนาญการ 

3. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง 
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 

4. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค 
นักวิชาการพัสด ุ

5. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

6. นางชศูรี  เชาวนารมย 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

7. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

8. นางสาวบุศรารักษ ศรีอินทร 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

9. นางสาวจติติมา  ชางไม 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

10. นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

11. นางสาวนฤดี สุขลํ้า 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 จากซายไปขวา 

บุศรารักษ, วรรณี, ชูศรี, สาวิตรี, พัชรินทร, สุธาทิพย 
ดนัย, ศิริศศเิกษม, กรัณฑรัตน, จติติมา, นฤด ี
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ฝายระบบสารสนเทศ 

 

 จากซายไปขวา 
อมรรัตน, ฐิตาภา, พรทิพย, อมรา, สุวิมล,  
ปวรุตม, ชัยวัฒน, ปวริศร, ภัทรชัย 

1. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ) 

2. นางสาวสุวิมล  คงศักดิต์ระกูล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร  

3. นางสาวฐติาภา  จิโสะ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นายปวรุตม  พงศพฤฒนานนท 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

5. นายภัทรชัย ไชยมงคล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

6. นายชยัวัฒน  ชางกลึง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

7.  นายปวริศร เมธานันท 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

8. นางสาวอมรรัตน  เอ้ือมานะสกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 

 จากซายไปขวา 
ประกิจ, ญาดา, นคร, ธันยธร, พงศภูมิพันธ 

1. นายนคร  บริพนธมงคล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 

(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย) 

2. นายประกจิ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. นางสาวญาดา  คนสูงด ี

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นางสาวธันยธร  พงษเฉลิม 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

5. นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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ฝายปฏิบัติการและบริการ 

 

 จากซายไปขวา 

สันติ, ถาวร, ไพโรจน, จักรพันธ, อุดร 

1. นายสันติ  สุขยานันท 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  ชํานาญงาน 
(ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ) 

2. นายถาวร  หงษทอง 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ชํานาญงาน 

3. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 

4. นายจกัรพันธ  อินสุด 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 

5. นายอุดร  วงษไทย 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  

ประจําองครักษ 

 

 จากซายไปขวา 

เฉลิมพล, วรเศรษฐ, อํานาจ, จันทนา, ธนรรณพ, ธนกฤต 

1. นายธนรรณพ อินตาสาย  
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ชํานาญงาน 

2. นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ 
ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 

3. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นายวรเศรษฐ  ธนะคูณเศรษฐ 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 

5. นายอํานาจ น่ิมนวล 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 

6. นายธนกฤต  อุบลวัฒน 
ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 

บุคลากรมาปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

 

 จากซายไปขวา 

สุทิสา, วันทนา, มณฑลี 

บุคลากรสังกัดสํานกังานอธกิารบดี 
มาปฏิบัติราชการสํานกัคอมพวิเตอร 
(ภายใตโครงการศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย) 

1. นางสาวสุทิสา  ล้ืออนันตศักดิศ์ิริ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

2. นางสาววันทนา  ผองภักต 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. นางสาวมณฑลี  ล้ิมกิจเจริญภรณ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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 จากซายไปขวา 

ภานุวัฒน , วัชรพงศ   

บุคลากรสังกัดสํานกันวตักรรมการเรียนรู 
มาชวยราชการสํานักคอมพวิเตอร 
(ภายใตโครงการ Cyber Education Center) 

1. อาจารยภานุวฒัน  บุตรเรียง 

2.  อาจารยวัชรพงศ  แสงออน   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Core Value 
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สภาพทางกายภาพของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอร มีท่ีทําการอยูท่ีอาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 2, 3, 4 และ 15 และอยูท่ีอาคารเรียนรวม ชั้น 3 สํานักคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ โดยแบงเปนหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 
และเพ่ือการบริการท่ัวไป และหองประชุม ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 : ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภทหอง/สถานท่ีตั้ง พื้นท่ี 
(ตร.ม.) 

เค
รื่อ

งข
ยา

ยเ
สีย

ง 
 (ช

ุด)
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รื่อ
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ิชว
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) 
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ร 
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) 

ที่
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ย 
(ที่

) 
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งค
อม

พิ
วเ

ตอ
ร 

(เ
ครื่

อง
) 

จุด
ตอ

เค
รือ

ขา
ย 

(จ
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1. หองบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 

• หอง 16-406  

(หองอเนกประสงค) 

อาคาร 16 ช้ัน 4 264 1 1 1 60 - 2 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนการสอน 

• หอง 16-301 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 - 1 - 51 51 
• หอง 16-302 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 - 1 - 51 51 
• หอง 16-310 อาคาร 16 ช้ัน 3 117 1 - 1 - 25 25 
• หอง 302/1 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 

องครักษ 

90 1 - 1 - 35 41 

• หอง 302/2 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 

องครักษ 

90 1 - - - 20 50 

• หอง 303 อาคารเรียนรวมช้ัน 3 

องครักษ 

54 - - 1 -  21 30 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการบริการทั่วไป 

• โถงบริการ อาคาร 16 ช้ัน 3 194 - - - - 31 40 

• หอง 16-308 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 40 50 

• หอง 16-309 อาคาร 16 ช้ัน 3 132     30 50 

• หอง 301 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 

องครักษ 

216 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

101 

 

102 

 

4. หองประชุม 

• หองประชุม ดร.สุนทร  แกวลาย อาคาร 16 ช้ัน 4 264 1 - 1 50 1 2 

• หองประชุมสํานักงาน

ผูอํานวยการ 

อาคาร 16 ช้ัน 4 27 - - 1 - - 1 

• หอง 16-410  

(หองประชุมทางไกล VC 1) 

อาคาร 16 ช้ัน 4 72 1 - 1 10 - 2 

• หอง 303  

(หองประชุมทางไกล VC 2) 

อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 

องครักษ 

35 - - - 10 - 21 

รวมท้ังส้ิน  1,951 8 1 9 130 406 518 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  
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โครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการในเร่ืองการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลเครือขาย “บัวศรี” ซึ่งเปน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดเ ร่ิมเปดใหบริการอยางเปนทางการ 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

คร้ังท่ี 10 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 

วัตถุประสงคของเครือขายบัวศรี 

1. เพ่ือวางเครือขายใยแกวนําแสงใหครอบคลุมทุกคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย สําหรับการรองรับงาน

พัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศ อันไดแก ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศ

หองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศัพท 

2. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการบริหารและการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพอันเปน

กลไกสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัย และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลของ

คณาจารย บุคลากร และนิสิตภายในเครือขายของมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
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ตารางท่ี 2 : ขอมูลเฉพาะของเครือขายบัวศรี 

สถานภาพดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร มศว 

ขนาดชองสัญญาณ (Available Bandwidth)  

• ออกเครือขายอินเทอรเน็ตผานเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet)  1 Gbps 

• ระหวางประสานมิตรกับองครักษ  1 Gbps 

• ระหวางประสานมิตรกับองครักษ (VoIP และสาํรองชองสัญญาณ กรณีฉุกเฉนิ)  20 Mbps 

• ระหวางประสานมิตรกับโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน  10 Mbps 

• ระหวางประสานมิตรกับศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  12 Mbps 

• ระหวางประสานมิตรกับวิทยาลัยโพธิวชิชาลัย จังหวัดสระแกว  10 Mbps 

• เครือขายหลัก (Campus Backbone)  1 Gbps 

• จุดใชบริการ (Bandwidth to Desktop)  100 Mbps 

โครงขายใยแกวนาํแสง (Optical Backbone)  

• Gigabit Ethernet (1000 Mbps)  31 ports 

• Fast Ethernet (100 Mbps)  8 ports 

จํานวนอุปกรณสวติช (Switches)  154 

จํานวนเคร่ืองแมขาย (Servers)  49 

จํานวนเคร่ืองแมขายเสมือน (Virtual Server)  87 

ความจุของระบบจัดเก็บขอมูล  

• จํานวนอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage)  12 

• ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลทั้งหมด  84 TB 

จํานวนจุดใหบริการเครือขายไรสาย  466 

โทรศัพทผานเครือขายบวัศรี (VoIP)  

• หนวยงานใชบริการ  44 

• จํานวนหัวเคร่ืองโทรศัพท  299 

จํานวนจุดเช่ือมเครือขาย (UTP) 3,687 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร  4,080 

จํานวนเคร่ืองสํารองกระแสไฟฟา (UPS)  3 

จํานวนเคร่ืองกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน (Generator)  1 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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แผนภาพ : การเชื่อมตอเครือขายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ประสานมิตรและองครักษ 
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งบประมาณ 

ในปงบระมาณ พ.ศ. 2556 สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงงบประมาณ จํานวน   

4  แหลงเงิน ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สําหรับเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร  และแหลงงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการแกชุมชน สําหรับเปน

คาใชจายในการดําเนินการบริการวิชาการแกชุมชน 

ตารางท่ี 3 : แสดงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาํแนกตามแหลงเงิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหลงเงิน ไดรับจัดสรร ใชไป* โอนคืนสวนกลาง คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 17,517,505.00 17,010,683.00 

97.10% 

272,486.74 

1.56% 

234,335.26 

1.34% 

งบประมาณแผนดิน 

(โครงการบริการวิชาการแกชุมชน) 

4,080,000.00 2,488,277.19 

60.99% 

1,183,443.10 

29.00% 

408,279.71 

10.01% 

งบประมาณเงินรายได 24,801,900.00 20,141,907.78 

81.21% 

-  4,659,992.22 

18.79% 

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย     1,370,000.00  1,312,848.00 

95.83% 

-  57,152.00 

4.17% 

รวมทั้งสิ้น 47,769,405.00 40,953,715.97 

85.73% 

1,455,929.84 

3.05% 

5,359,759.19 

11.22% 

หมายเหตุ  : ใชไป รวมกันเงินไวเบิกเหล่ือมป 
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ตารางท่ี 4 : แสดงการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หมวดรายจาย ไดรับจัดสรร ใชไป 
โอนคืน

สวนกลาง 
กันไวเบิก 
เหลื่อมป 

คงเหลือ 

ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

งบดําเนินงาน 765,200.00 760,813.74 

99.43% 

- - 4,386.26 

0.57% 

งบลงทุน 11,850,000.00 2,132,091.00 

17.99% 

- 9,565,000.00 

80.72% 

152,909.00 

1.29% 

รวมทั้งสิ้น 12,615,200.00 2,892,904.74 

22.93% 

- 9,565,000.00 

75.82% 

157,295.26 

1.25% 

ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

งบดําเนินงาน 3,746,705.00 3,474,218.26 

92.73% 

272,486.74 

7.27% 

- - 

ผลผลิต  :  ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทีข่าดแคลน – ทางดานทันตแพทยศาสตร 

งบเงินอุดหนุนทั่วไป 1,155,600.00 1,078,560.00 

93.33% 

- - 77,040.00 

6.67% 

รวมทั้งสิ้น 17,517,505.00 7,445,683.00 

42.50% 

272,486.74 

1.56% 

9,565,000.00 

54.60% 

234,335.26 

1.34% 
 

     หนวย : ลานบาท 
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ตารางท่ี 5 : แสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556     

 

 

ตารางท่ี 6 : แสดงการเบิกจายงบประมาณเงินรายได  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556     

ประเภทรายจาย ไดรับจัดสรร 
โอน/

เปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ
หลังปรับปรุง 

ใชไป 
กันไวเบิก 
เหลื่อมป 

คงเหลือ 

คาจางช่ัวคราว  3,590,700.00   - 3,590,700.00 3,590,700.00 
100.00% 

- - 

คาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ 

4,618,300.00 5,019,640.00 9,637,940.00 4,434,050.84 
46.01 % 

4,792,200.00 
49.72 % 

411,689.16 
4.27 % 

สาธารณูปโภค 480,900.00  480,900.00 351,671.92 
73.13 % 

- 129,228.08 
26.87 % 

งบลงทุน 3,008,600.00 1,187,200.00 4,195,800.00 2,515,419.90 
59.95 % 

1,402,000.00 
33.41 % 

278,380.10 
6.64 % 

งบเงินอุดหนุน 10,731,800.00 -4,939,640.00 5,792,160.00 2,455,668.00 
42.40 % 

14,000.00 
0.24 % 

3,322,492.00 
57.36 % 

งบรายจายอ่ืน 1,871,600.00 -769,200.00 1,102,400.00 586,197.12 
53.17 % 

- 516,202.88 
46.83 % 

งบกลาง 500,000.00 498,000.00 2,000.00  -  - 2,000.00 
100.00 % 

รวมทั้งสิ้น 24,801,900.00   - 24,801,900.00 13,933,707.78 
56.18 % 

6,208,200.00 
25.03 % 

4,659,992.22 
18.79 % 

ประเภทรายจาย ไดรับจัดสรร ใชไป โอนคืนสวนกลาง คงเหลือ 

งบเงินอุดหนุน 

โครงการเครือขายเสริมสรางสมรรถนะการ
เรียนรูแกชุมชน จังหวัดสระแกว 

4,000,000.00 2,455,756.69 
61.39 % 

1,183,443.10 
29.59 % 

360,800.21 
9.02 % 

โครงการการทาํตลาดออนไลนเพ่ือ
ผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครนายก 

80,000.00 32,520.50 
40.65 % 

- 47,479.50 
59.35 % 

รวมทั้งสิ้น 4,080,000.00 2,488,277.19 
60.99 % 

1,183,443.10 
29.00 % 

408,279.71 
10.01 % 
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ตารางท่ี 7 : แสดงงบประมาณเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประเภทรายจาย ไดรับจัดสรร ใชไป คงเหลือ 

โครงการ “ระบบการศึกษาไฮบริดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2555 

(SWU Hybrid Education System 2012)” 

ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,370,000.00 1,312,848.00 

95.83% 

57,152.00 

4.17% 
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ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานดูแลการวางแผนผังและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย เพ่ือใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไดดําเนินการดังน้ี 

 จัดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของ 
     สารสนเทศ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ตั้งแตป 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัยใหจัดทํารางนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดี

ดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ โดยมีนโยบาย

หลัก 11 หมวดและแนวปฏิบัติหลัก 7 หมวด โดยในป 2556 

รางฉบับท่ี 2 ไดผานการตรวจสอบและทบทวนปรับปรุงตาม

ขอเสนอและจากหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส กระทรวงไอซีที ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลบังคับใชตอไป 

คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให

สํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการรางบันทึกขอความไปยังนิติ

กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการประกาศ

ตอไป (http://secure.swu.ac.th) 

 

  นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย  
      (Next generation firewall) 

สํานักคอมพิวเตอรปรับเปล่ียนระบบรักษาความ

ปลอดภัยจากเดิมแบบ Stateful Protocol ท่ีสามารถตรวจสอบ

ขอมูลไดเพียงระดับ Layer 4 (Transport Layer) ของ OSI Layers 

เปนระดับLayer 7 (Application Layer) ท่ีมีความสามารถในการ

ตรวจสอบขอมูลระดับโปรแกรม และมีความสามารถอ่ืนๆ 

รวมอยูภายใน เชน IPS, QoS, IPsec VPN, Authentication 

System, URL Filtering, Network Report เปนตน โดย

ความสามารถดานอุปกรณสามารถรองรับ Throughput ไม

นอยกวา 5 Gbps และจํานวน Max Sessions ไมนอยกวา 

1,000,000 sessions และระบบสามารถรายงานขอมูล

เครือขายแบบตางๆ ได เชน เว็บไซตท่ีถูกเรียกมากท่ีสุด ไวรัส

ตรวจพบในเครือขาย จํานวนผูโจมตีเครือขายภายใน เปนตน 

 



 

18 สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานประจําป 2556 

 

  ระบบอีเมล GAFE  

มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิ โรฒรวมกับกู เกิ ล 

ใหบริการอีเมลล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต ไดรฟ และ 

แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ของกูเกิล แกนิสิต คณาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการเรียนการ

สอนแบบทํางานรวมกันในรูปแบบคลาวด (Cloud service) 

สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางาน ทําใหการติดตอ แลกเปล่ียนเรียนรู และทํางาน

รวมกันไดจากทุกท่ี โดยเปดบริการอยางเปนทางการเมื่อ

วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 (http://g.swu.ac.th) 

 

  ขยายระบบโทรศัพทผานเครือขาย (VoIP) 

สํานักคอมพิวเตอร และศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ 

การจัดการขนสงและความปลอดภัย ไดรวมกําหนดแนวทาง

ใหบริการโทรศัพท VoIP ใหกับผูใชในมหาวิทยาลัย และ

กระจายหัวเคร่ืองโทรศัพทใหหนวยงานไดใชงาน รวม 44 

หนวยงาน หัวเคร่ืองแบบ VoIP จํานวน 299 เคร่ือง โดย

สัญญาณเสียงถูกสงผานเครือขายบัวศรีท้ัง มศว ประสาน

มิตร และองครักษ และเปนการทดแทนระบบโทรศัพทแบบ

อนาล็อกเดิมท่ีเส่ือมสภาพลง 
 

 การขยายชองสัญญาณเครือขาย องครักษ  

ติดอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย 

(Access Point) เพ่ิมท่ี มศว ประสานมิตร บริเวณชั้น 1 ทุก

อาคาร ทําใหสัญญาณไวเลสแลนครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี 

และทําการเปล่ียน SSID ท้ังประสานมิตรเปน WiSE-PSM 

ซึ่งชวยทําการ Roaming สัญญาณ เมื่อผูใชเปล่ียนสถานี

เครือขายไรสาย โดยไมจําเปนตองตรวจสอบสิทธิ์ใหม 

 

 ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร มศว 
องครักษ 

สํานักคอมพิวเตอรดําเนินการปรับเปล่ียนอุปกรณ

กระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 Switch) ท่ีสํานัก

คอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม ชั้น 2 และอุปกรณกระจาย
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สัญญาณหลัก (Layer 3 Switch) ประจําอาคาร เปน

อุปกรณใหมทั้งหมด ซึ่งรองรับความเร็วเครือขายภายใน   

1 Gbps และ 10 Gbps และหลังจากปรับเปล่ียนอุปกรณ

เสร็จส้ินระบบเครือขายบัวศรี และเครือขายอินเทอรเน็ต 

สามารถใชงานไดตามปกติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 บริการพิสูจนสิทธิ์ระบบเครือขายไรสาย (WiSE) 
ผาน MAC Address 

การพิสูจนตัวตนบนเครือขายไรสาย (WiSE) ผาน

หมายเลข MAC Address ของอุปกรณ เปนการเพ่ิมความ

สะดวกและรวดเร็วในการพิสูจนตัวตนใหกับผูใช โดยระบบ

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเน่ืองจาก

จํานวน License ไมรองรับจํานวนผูใชงานท้ังมหาวิทยาลัย 

จึงเปดใหบริการเฉพาะผูบริหาร เจาหนาท่ีและบุคลากรใน

เบ้ืองตน    

 ระบบตรวจสอบสถานะเครือขาย Zenoss 

พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะเครือขายบัวศรี เพ่ือ

เปนเคร่ืองมือตรวจสอบและแจงเตือนสถานะเครือขาย

ทํางานเปนปกติหรือไม โดยระบบสามารถตรวจสอบขนาด

ชองสัญญาณท่ีใช ณ ปจจุบัน ขอมูลผิดพลาด (Error) ใน

เครือขาย อุณหภูมิของอุปกรณ รวมท้ังสามารถตรวจสอบ

สถานะระบบเครือขายไรสาย (WiSE) เชน จํานวนผูใช 

จํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาดชองสัญญาณท่ีใช 

เปนตน โดยผูใช ท่ัวไปสามารถตรวจสอบได ท่ีเว็บไซต 

http://bnt.swu.ac.th  

  

http://bnt.swu.ac.th/
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในปงบประมาณ  2556 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนพันธกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนใน

รอบป 2556 บางสวนจัดเปนงานระบบใหม และบางสวนเปนมอดูลท่ีขยายเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและความตองการของผูใชงานซึ่งไดแก ผูบริหาร นิสิต คณาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต (SUPREME 2004) - แบบประเมินรายวิชา ปค 004 (เพิ่มเติม) 

ระบบงานประเมินรายวิชา ปค 004 พัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหนิสิตสามารถทําการประเมินผลรายวิชาท่ี

ตนเองเรียนในแตละปการศึกษาผานเว็บไซต เมื ่อหมดชวงเวลาของการประเมิน อาจารยผูสอนสามารถ

ตรวจสอบผลการประเมินไดดวยตนเอง  

การพัฒนาเพิ่มเติมในครั้งนี้ เปนการพัฒนาสวนของการรายงานขอมูลตามรูปแบบตางๆ สําหรับ 

ผูบริหารและผูท่ีไดรับสิทธิ์ในการดูขอมูล  ผูท่ีมีสิทธ์ิจะสามารถตรวจสอบผลการประเมินผานเว็บไซตได  

การประเมินรายวิชาผานระบบ ปค 004 จะชวยลดปญหาเรื่องการใชกระดาษ อีกทั้งระบบจะทําการ

คํานวณผลการประเมินผานเว็บใหดวย ขอมูลท่ีไดจะถูกนําไปใช เ พ่ือการพัฒนาการเ รียนการสอน และ

การประกันคุณภาพ     

URL : http://supreme.swu.ac.th 
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  ระบบสนับสนนุการมีงานทําของนสิิต 
      (เพิ่มเติม)  

ระบบสงเสริมการมีงานทําของนิสิต (Job online) 

เปนระบบที่พัฒนาขึ ้น เพื่อรวบรวมตําแหนงงานท่ี

เปดรับสมัครจากสถานประกอบการตางๆ นิสิตท่ีสนใจ

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานที่ประกาศ

ผานระบบ สามารถบันทึกประวัติตางๆ ตําแหนงงานท่ี

สนใจไวในระบบ และสามารถตรวจสอบไดวา ตําแหนง

งานท่ีบันทึกไวตรงกับท่ีสถานประกอบการเปดรับหรือไม 

(Job Match) 

ขอมูลตําแหนงงาน และสถานประกอบการตางๆ 

จะถูกพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสม และอนุมัติ

ผานระบบ กอนแสดงขอมูลใหนิสิตเห็น โดยเจาหนาท่ี

สามารถพิจารณาและอนุมัติผานระบบได 

สําหรับการพัฒนาเพ่ิมเติมในคร้ังน้ี เปนการเพ่ิม

ในสวนของการพิมพเอกสารประวัติสวนตัว ( Resumme) 

นิสิตสามารถพิมพเอกสารจากระบบไดทันที    

URL : http://jobonline.swu.ac.th/ 

 
 

 

  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS 
      งานเงนิเดือน 

ปรับ ป รุง ม อ ดูลง า น เ งิน เ ดือน  เ พื่อ ร อ ง รับ

การเบิกจายคาครองชีพชั่วคราวสําหรับบุคลากรท่ีไดรับ

เงินเดือนไมถึง 15,000 บาท ใหไดรับเงินคาครองชีพ

ชั่วคราวเพ่ิมเติมจากเงินเดือน โดยรองรับการทํางาน

ตั้ งแตการบันทึกรายการเงินเดือนจากหนวยงาน  

การคํานวณเงินเดือนจากกองคลัง การพิมพสลิป

เงินเดือน ตลอดจนการออกรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

เร่ิมใชงานเมื่อเดือนมีนาคม 2556 

URL : http://huris.swu.ac.th    
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  ระบบหอพัก (เพิ่มเติม) – กําหนดการจอง 
      หอพักตามคณะ  

ระบบบริหารงานหอพักนิสิต เปนอีกบริการหน่ึง

ของ “ระบบบริการการศึกษา SUPREME 2004” ท่ี

พัฒนาขึ้นเพ่ือใหบริการนิสิต ในการจองหองพักผาน

ระบบ online ท่ีผานมาระบบเปดใหนิสิตเขาจองหอพักได

พรอมกันทุกคณะ 

สําหรับในปการศึกษา 2556 ไดพัฒนาเพ่ิมเติมใน

เร่ืองของการกําหนดชวงเวลาการจองหองพักแยกตาม

คณะ เจาหนาที่สามารถกําหนดวัน – เวลา ในการ

จองหองพักไดเอง ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการบริหาร

จัดการหอพัก และงายตอการตรวจสอบขอมูล 

URL : http://supreme.swu.ac.th 

 
 

  ระบบลงทะเบียนเรียนนสิิต (SUPREME 2004) 
      -ประกาศขาวประชาสัมพนัธ 

ในปการศึกษา 2556 น้ีไดมีการปรับเปล่ียนหนา

เว็บไซตของระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต (SUPREME 

2004) ใหม โดยมีการเพ่ิมเติมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของให

มากยิ่งขึ้น การเพ่ิมขาวประชาสัมพันธท่ีหนาแรกของ

เว็บไซต ท้ังน้ีเพ่ือชวยใหนิสิตสามารถทราบขอมูลขาวสาร

ตางๆไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

URL : http://supreme.swu.ac.th 
 

 

  ระบบบริหารงานวิจัย  

ระบบบริหารงานวิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนแหลง

รวบรวมขอมูลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ระบบท่ี

พัฒนาขึ้นรองรับการดําเนินงานตั้งแต ประกาศรับสมัคร

ทุนวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติ การติดตาม 

การขยายเวลา การรายงานความกาวหนา เจาของ

งานวิจัยสามารถเสนองานวิจัยผานระบบ รายงาน

ความกาวหนาและติดตามสถานะตางๆ ผานระบบได 

URL: http://rose.swu.ac.th  
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  เว็บไซตงานพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และปริญญาบัตร(เพิ่มเติม) 

เว็บไซตงานพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และ

ปริญญาบัตร จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลตางๆ

ท่ีเกี่ยวของกับงานพระราชทานปริญญาบัตร อาทิ เชน 

● รายนามบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญา 

● การลงทะเบียนเขารับพระราชทานปริญญา 

● การตอบแบบสอบถามภาวการณมีงานทํา 

ของบัณฑิต 

● กําหนดการตางๆ 

สําหรับการพัฒนาเพ่ิมเติมในปน้ี คือการกําหนด

สิทธิ์ใหคณะ /สํานัก/สถาบัน /วิทยาลัย สามารถดาวน

โหลดขอมูลการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต และ

ขอมูลบัณฑิตท่ีไมตอบแบบสอบถาม ผานระบบได 

หนวยงานจะเห็นขอมูลดังกลาวตามสิทธิ์ท่ีไดรับ ขอมูลท่ี

ดาวนโหลดจะอยูในรูปของไฟล Excel หนวยงาน

สามารถดาวนโหลดเพ่ือนําไปใชประกอบในงานประกัน

คุณภาพได 

URL : http://commencement.swu.ac.th/ 
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การพัฒนาการศึกษาไซเบอร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการศูนยการศึกษาไซเบอร สํานักคอมพิวเตอร ไดบูรณาการแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตรหลัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “SSAP3 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

อยางยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)”  มาเปนหลักการในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน และ 

ใชกระบวนการ PDCA เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงานในโครงการตางๆ  ใน 3 โครงการ โดยมีผลดําเนินการ ดังน้ี 

โครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education System) 

โครงการ “ระบบการศึกษาไฮบริดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2555 (SWU Hybrid 

Education System 2012)“ โดยสรุปผลของโครงการ  ดังน้ี 

1. จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนดวยระบบ ATutor ในปการศึกษา 2555  

1.1. จํานวนรายวิชาใหมท่ีสรางขึ้นใหม 666 รายวิชา 

1.2. จํานวนรายวิชาใหมท่ีคณาจารยไดรับทุนจากโครงการ SOT2 คร้ังท่ี 4   85 รายวิชา 

2. จํานวนคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ SWU Hybrid Education System 2012  

2.1. จํานวนคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม SOT2 คร้ังท่ี 4  97 คน 

2.2. จํานวนคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมอาจารยพ่ีเล้ียงระบบการศึกษาออนไลน มศว 19 คน 

2.3. จํานวนคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานการศึกษาไฮบริด 7 คน 

3. จํานวนนิสิตท่ีไดรับการเรียนการสอนผานระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน ATutor 9,051 คน 
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โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที (ICT Competency Training)  

การพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที มีจุดมุงหมายใหนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถประยุกตไอซีที

เพ่ือการทํางานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดกรอบสมรรถนะไว  2 กรอบ คือ สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) เพ่ือใหการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตและ

บุคลากรบรรลุตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอรไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหทันสมยั 

สอดคลองกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม  โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ตามาตาราง  ดังน้ี 

ตารางท่ี 8 : รายงานผลการดาํเนินการของโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที  

โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที คร้ังท่ี 13 คร้ังท่ี 14 หนวย 

จํานวนผูเขาอบรมที่สามารถเปดรับไดทั้งหมด 1,181 330 คน 

จํานวนผูเขารับการอบรม 1,135 331 คน 

รอยละของจํานวนผูเขาอบรมทั้งหมดจากจํานวนที่เปดรับ 96 100.30 รอยละ 

รอยละของจํานวนรายวิชาทีส่ามารถเปดการอบรมได  95.60 72.73 รอยละ 

ความพึงพอใจตอการเขาอบรมของผูเขารวมโครงการในระดับดีขึ้นไป 90.75 88.37 รอยละ 

Cyber Education Center (บก.12) 

โครงการ Cyber Education Center (บก.12) ซึ่งเปนโครงการหน่ึงในโครงการบริการวิชาการแกชุมชน

ของมหาวิทยาลัย  โดยดํา เนินงานภายใตแผนแมบทไอซีทีของมหาว ิทยาลัย ในประ เด็นยุทธศาสตร 

การพัฒนาการรูเทคโนโลยี (IT Literacy) และการรูสารสนเทศ (Information Literacy) ใหแก นิสิต บุคลากร และ

ประชาชน ในการดําเนินงานของโครงการ มีกิจกรรมนาสนใจท่ีจะนําเสนอไวในรายงานประจําป ดังน้ี 

1. โครงการเพิ่มพูนความรูทักษะไอซีที  เรื่อง “การทําตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชน

จังหวัดนครนายก” 

ในปพ.ศ. 2556 โครงการเพ่ิมพูนความรูทักษะดานไอซีที เร่ือง “การทําตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน

นครนายก” ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการหน่ึงท่ีดําเนินงานตอเน่ืองเปนปท่ี 3 เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและเกิดความ

ยั่งยืน จึงไดจัด “กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานเครือขายอยางตอเน่ือง” และ กิจกรรมการจดั

นิทรรศการเผยแพรองคความรูดานตลาดออนไลน ในวันท่ี 5 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตาม

พัฒนาการทําตลาดออนไลนของผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก เพ่ือพัฒนาส่ือวีดิทัศนและสราง

องคความรูสูประชาชนจากการเรียนรูผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครนายก 
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2. โครงการเครือขายเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแกชุมชน จังหวัดสระแกว 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดจัดโครงการเครือขายเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูแกชุมชน จังหวัดสระแกว  

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2556  เพ่ือจัดเตรียมความพรอมดานส่ิงแวดลอมการเรียนรูดวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อันไดแก เครือขายอินเทอรเน็ต  หองสมุดชุมชน  หองเรียนธรรมชาติและ

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา เพ่ือจัดเตรียมแหลงเรียนรูบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร อันไดแก ส่ือภาพและเสียง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อสืบสานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา 

ตามพระราชดําริ จังหวัดสระแกว  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรูและรักษธรรมชาติใหแกนักเรียน ครู

อาจารย ประชาชน และชุมชนผานองคความรูสมัยใหมในโลกไซเบอร   เพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย และ

สรางงานบริการวิชาการแกชุมชนโครงการ  1  จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย  โดยใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการ   และการดําเนินงานในโครงการดังกลาวไดประยุกตองคความรูหลากอยางเพ่ือการบูรณาการให

ชุมชนมีแหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยโครงการลักษณะการดําเนินการและกิจกรรม ดังน้ี 

● โครงสรางพ้ืนฐานไอซีทีเพ่ือชุมชน  ซึ่งมีกิจกรรม  ดังน้ี 

กิจกรรม 1.1 : การสํารวจความตองการของชุมชน  

กิจกรรม 1.2 : เปดเครือขายอินเตอรเน็ตชุมชน 

กิจกรรม 1.3 : บริการอินเตอรเน็ตชุมชน 

● การลดโครงสรางพ้ืนฐานไอซีทีเพ่ือชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 2.1 : หองสมุดชุมชน 

กิจกรรม 2.2 : แหลงเรียนรูออนไลน 

กิจกรรม 2.3 : วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 

● การบูรณาการการเรียนการสอน-การวิจัย ซึ่งมีกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรม 3.1 : ชุมชนพบวิชาการ 

กิจกรรม 3.2 : พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู 
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งานวิจัย 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ืองานวิจัยของสํานักคอมพิวเตอร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัย เพ่ือทําหนาท่ี ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลยุทธในการบริหารงานวิจัยของสํานักคอมพิวเตอร 

2. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการนําเสนอโครงการวิจัยใหสอดคลองกับนโยบาย 

การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองขอเสนอโครงการวิจัย 

4. เสนอโครงการวิจัยท่ีผานการกล่ันกรองตอคณะกรรมการประจาํสํานักคอมพิวเตอร 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. พิจารณาการขออนุมัติเบิกเงิน การขอขยายเวลา การขออนุมัติเปล่ียนหัวหนาโครงการวิจัย 

หรือเร่ืองอ่ืนๆ ทีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย 

6. ติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานวิจัย 

7. จัดทําคูมือการวิจัยของสํานักคอมพิวเตอร 

8. ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการวิจัยและผลงานวิจัย 

9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจาํสํานักคอมพิวเตอรมอบหมาย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  สํานักคอมพิวเตอรไดเสนอโครงการวิจัย  จํานวน  1  เร่ือง  ดังตารางขางลางน้ี 

ตารางท่ี 9 : สรุปการดําเนินโครงการวิจัยโดยสํานักคอมพิวเตอร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ท่ี โครงการวิจัย หัวหนาผูวิจัย ระยะเวลา 

1 การเปรียบเทียบการใชงานเคร่ืองแมขายเว็บไซตดวย เอนจินเอกซ 

(NginX) และ อาปาเช (Apache) กรณีศึกษา: ระบบงานรับนสิิต

ใหม (Admission System) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นายภัทรชัย  ไชยมงคล   มิถุนายน 2556 - 

พฤศจิกายน 2556 
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สถิติการใหบริการ 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  สํานักคอมพิวเตอรไดใหบริการตางๆ แก  นิสิต  คณาจารย  บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  และบุคคลท่ัวไป  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการใหบริการ  ดังสรุปในตารางขางลางน้ี 

ตารางท่ี 10 : ปริมาณการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ืองานบริการ  สํานักคอมพิวเตอร   

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เดือน 
พ.ศ. 

เพศชาย
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คร้ัง) 

จํานวน
(นาที) 

จํานวน
(ช่ัวโมง) รวม 

นิส
ิต 

อา
จา

รย
/

บุ
คล

าก
ร 

นิส
ิต 

อา
จา

รย
/

บุ
คล

าก
ร 

นิส
ิต 

อา
จา

รย
/

บุ
คล

าก
ร 

นิส
ิต 

อา
จา

รย
/

บุ
คล

าก
ร 

นิส
ิต 

อา
จา

รย
/

บุ
คล

าก
ร 

นิส
ิต 

อา
จา

รย
/

บุ
คล

าก
ร 

ต.ค.55 82 - 67 - 150 - 149 - 19 - 284 - 751 

พ.ย.55 578 - 578 - 1,164 - 1,156 - 20 - 2,222 - 5,718 

ธ.ค.55 620 - 759 - 1,396 - 1,379 - 8 - 2,691 - 6,853 

ม.ค.56 632 - 1,014 1 1,654 1 1,646 1 35 - 3,158 8 8,150 

ก.พ.56 515 - 959 - 1,482 - 1,474 - 0 - 2,931 - 7,361 

มี.ค.56 53 - 29 - 82 - 82 - 10 - 154 - 410 

เม.ย.56 - - - - - - - - - - - - - 

พ.ค.56 2 - 2 - 4 - 4 - - - 8 - 20 

มิ.ย.56 1,187 - 546 - 1,751 - 1,733 - 16 - 3,400 - 8,633 

ก.ค.56 817 - 436 - 1,259 - 1,253 - 36 - 2,409 - 6,210 

ส.ค.56 695 - 183 - 887 - 878 - 30 - 1,872 - 4,545 

ก.ย.56 251 - 125 - 380 - 376 - 32 - 652 - 1816 

รวม 5,432 - 4,698 1 10,209 1 10,130 1 206 - 19,781 8 50,467 

ตารางท่ี 11 : แสดงปริมาณการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองประชุม และหองบรรยาย  

สํานักคอมพิวเตอร  ประจาํปงบประมาณ 2556 

หนวยงาน สังกัด 

หองบรรยาย  (จาํนวนช่ัวโมง) 

การเรียนการ

สอน 

การ

ประชุม 

การ

ฝกอบรม 

ไม

ระบุ 

อ่ืนๆ 

คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 21 - - - - 

สํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง 3 - - - - 

สํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 264 21 302 14 57 

 รวม 288 21 302 14 57 
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ตารางท่ี 12 : แสดงปริมาณการใชบริการหองประชุม สํานักคอมพิวเตอร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หนวยงาน 

 

สังกัด 

หองประชุม  (จํานวนช่ัวโมง) 

การเรียน

การสอน 

การประชุม การ

ฝกอบรม 

ไมระบุ อ่ืนๆ 

คณะพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา - - - 34 - 

คณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร - 8 - - - 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - 3 - - - 

ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา - 12 - - - 

ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน บก 12  โครงการ Cyber Ed. - 3 - - - 

สํานักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต  - 4 - - - 

สํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 4 211 9 57 - 

 สํานักงานผูอํานวยการ  - 2 - 24 - 

 รวม 4 243 9 115 - 

ตารางท่ี 13 : แสดงปริมาณการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

หนวยงาน สังกัด 

หองคอมพิวเตอร  (จํานวนช่ัวโมง) 

การเรียน

การสอน 

การ

ประชุม 

การ

ฝกอบรม 

ไม

ระบุ 

อ่ืนๆ 

คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 65 33 - - - 

 ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 

5 - - - - 

  ภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษา 

4 - - - - 

 ภาควิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

5 - - - - 

คณะมนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตร 22 - - - - 

  ภาควิชาจิตวิทยา 50 - - 9 - 

 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร 

46 - - 30 - 

คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 28 - - - - 

คณะพลศึกษา คณะพลศึกษา 107 9 - - - 

 ภาควิชาสุขศึกษา 162 - - - - 

คณะสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร 42 - - - - 

 ภาควิชาบริหารธุรกิจ 12 - - - - 

  ภาควิชาภูมิศาสตร 100 - - - - 

 ภาควิชาสังคมวิทยา 18 - - 4 - 

คณะทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร - - - 16 - 
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หนวยงาน สังกัด 

หองคอมพิวเตอร  (จํานวนช่ัวโมง) 

การเรียน

การสอน 

การ

ประชุม 

การ

ฝกอบรม 

ไม

ระบุ 

อ่ืนๆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 172 - - - - 

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 94 - - - - 

คณะศิลปกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี - 4 - - - 

 สาขาวิชาการออกแบบ

ทัศนศิลป 

4 - - - - 

คณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร 6 - - - - 

คณะสหเวชศาสตร คณะสหเวชศาสตร 4 - - - - 

 สาขาวิชาการสงเสริม

สุขภาพ 

138 - - 7 - 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ

การเกษตร 

24 - - 37 5 

 สํานักงานคณบดี - - - 8 - 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย - 5 - - - 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 10 - 2 1 - 

ศูนยภาษา มศว ศูนยภาษา มศว 36 - - - - 

ศูนยสารสนเทศและ 

การประชาสัมพันธ 

ศูนยสารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธ 

- 2 - - 8 

ศูนยการประเมินผลและรับ

นิสิตใหม 

ศูนยการประเมินผลและรับ

นิสิตใหม 

- - - - 6 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - 9 - - - 

สํานักนวัตกรรมการเรียนรู สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 9 - - - - 

สํานักงานบริหารกิจการหอพัก สํานักงานบริหารกิจการหอพัก - - - - 2 

สํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร 6 423 - 112 1 

  สํานักงานผูอํานวยการ  - - - - 1 

สํานักส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา 

สํานักสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา 

- 3 - - - 

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง - - 4 - - 

 กองการเจาหนาที่ - - - 8 8 

 กองกิจการนิสิต - - - 4 - 

  กองแผนงาน - - - 12 4 

 ฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- 13 - 8 - 

 รวม - 13 - 8 - 
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ตารางท่ี 14 :  แสดงปริมาณการใชบริการ  Help  desk  (นอกสถานท่ี) สํานักคอมพิวเตอร  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ป พ.ศ. จํานวน(คร้ัง) จํานวน(นาที) จํานวน(ช่ัวโมง) รวม 

ต.ค.2555 103 30 201 334 

พ.ย.2555 22 - 42 64 

ธ.ค.2555 16 20 14 50 

ม.ค.2556 52 55 88 195 

ก.พ.2556 113 45 148 306 

มี.ค.2556 39 10 44 93 

เม.ย.2556 26 25 42 93 

พ.ค.2556 51 15 82 148 

มิ.ย.2556 53 15 77 145 

ก.ค.2556 41 10 83 134 

ส.ค.2556 52 - 97 149 

ก.ย.2556 63 35 92 190 

รวม 631 260 1,010 1,901 

ตารางท่ี 15 :  แสดงปริมาณการใชบริการ  Help  desk  (โทรศัพท) สํานักคอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ป พ.ศ. จํานวน (คร้ัง) จํานวน (นาที) จํานวน (ช่ัวโมง) รวม 

ต.ค.2555 18 10 17 45 

พ.ย.2555 20 41 20 81 

ธ.ค.2555 21 20 64 105 

ม.ค.2556 32 40 37 109 

ก.พ.2556 49 25 50 124 

มี.ค.2556 12 30 15 57 

เม.ย.2556 11 - 12 23 

พ.ค.2556 11 35 14 60 

มิ.ย.2556 18 40 14 72 

ก.ค.2556 10 10 14 34 

ส.ค.2556 9 20 11 40 

ก.ย.2556 4 10 10 24 

รวม 215 281 278 774 

หมายเหตุ :  *  ขอมูลจาก SWU Data Warehouse สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดจัดใหมีกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริมและ

เผยแพร  เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามผานเว็บไซตรวมถึงเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

สูชุมชนเพ่ือใหเปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตรและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีนโยบาย

ใหการสนับสนุน  สงเสริมบุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม 

เพ่ือใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสวนหน่ึง 

มาจากงบประมาณเงินรายไดและอีกสวนหน่ึงมาจากผูมีจิตศรัทธาในการรวมทําบุญแตละกิจกรรม ในการจัดกจิกรรม

ตางๆ น้ัน ไดเปดโอกาสใหนิสิต คณาจารย และบุคลากร ท่ีมาขอรับบริการจากสํานักคอมพิวเตอรสวนรวมในกิจกรรม

น้ันๆ ดวย 

  

วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 19 ป  
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555  

ณ หอง 16-406 ชั้น 4 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

 
การรดน้ําขอพรผูใหญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 
ณ หอง 16-406 ชั้น 4 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

 
ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรเขารวม 

พิธีตักบาตร เนื่องในวันวันศรีนครินทรวิโรฒ  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

 

 
ทําบุญ ถวายเทียนพรรษา และผาอาบน้ําฝน  

เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา  
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  

ณ  วัดพระศรีอารย และวัดขนอนหนังใหญ  
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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การบริหารจัดการองคความรู 

ชาวสํานักคอมพิวเตอรรวมกันสรางและพัฒนาสังคมความรูเพ่ือกาวสูสังคมแหงการเรียนรู โดยมีการจัดการ

ความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรท่ีกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล 

หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ ทําใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการจัดการความรูสํานักคอมพิวเตอรกํากับดูแลและมีกิจกรรม 

สงเสิรมการจัดการความรูสํานักคอมพิวเตอรในป 2556 ดังน้ี 

1. สงเสริมใหนําเคร่ืองมือไอซีทีมาใชในการจัดเก็บองค

ความรูภายในองคกร 

2 .  เ ว็ บ ไ ซ ต แ ห ล ง ค ว า ม รู ข อ ง สํ า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรภายในองคกร และ

เผยแพรความรูสูชุมชน (http://chilchil.swu.ac.th) 

3. สงเสริมใหมีบรรยากาศในการแลกเปล่ียนองคความรู 

ในระดับฝาย เชน การจัดประชุมฝายเพ่ือเปนการกระตุน

ใหบุคลากรแสวงหา ถายทอดและแลกเปล่ียนความรู 

ซึ่งกันและกัน 

4. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีที 

คร้ังท่ี 10,11 และ 12 

5. โครงการตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชนนครนายก 

6. โครงการบริการวิชาการแกชุมชุน "เครือขายเสริมสราง

สมรรถนะการเรียนรูแกชุมชน จงัหวัดสระแกว" 

7. มุมแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรูประสานมิตรและ

องครักษ 

8. โครงการไอซีทีเพ่ือชุมชน : กิจกรรมนิทรรศการไอซีที 

เพ่ือชุมชน ในงาน มศว ไอที วิชาการ คร้ังท่ี 4 

9. การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 27 (WUNCA 27) 

10. บรรยายการจัดการความรู เร่ือง "กาวออกจากทฤษฎี  

สูการปฏิบัติท่ียั่งยืน" คณะทันตแพทยศาสตร 

11. บรรยายการจัดการความรู KM คณะวิศวกรรมศาสตร 

12. โครงการ IT Talk : กิจกรรมการแบงปนและแลกเปล่ียน   

เรียนรูตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) 
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การพัฒนาบุคลากร 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักคอมพิวเตอรไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู 

โดยสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และศึกษาดูงาน ดังสรุปในตาราง

ขางลางน้ี 

ตารางท่ี 16 : สรุปการดําเนินการการพัฒนาบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ประเภท จํานวน (คร้ัง) จํานวน (คน) คาลงทะเบียน (บาท) 

ประชุม  4  16  2,500.00  

สัมมนา  24  58  6,387.90  

อบรม  22  77  256,232.00  

ศึกษาดูงาน  1  5  120,000.00 

บรรยาย  -  -  - 

รวมท้ังส้ิน  51  156  385,119.90  

เอกสารเผยแพร 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรม คูมือแนะนําการใชงานตางๆ และความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผลการดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอรตางๆ เผยแพรผานระบบ

สารสนเทศ อันไดแก เว็บไซตส่ือส่ิงพิมพ มศว (http://publications.swu.ac.th) ระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

มศว (http://kids-d.swu.ac.th) และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  มศว (http://edocument.swu.ac.th) 

สําหรับในปงบประมาณ พ .ศ. 2556 สํานัก

คอมพิวเตอรไดจัดทําเอกสารเผยแพร ดังน้ี 

 เอกสารแนวปฏิบัติท่ีดีดานสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ขาวประหยัดพลังงาน สํานักคอมพิวเตอร 

(ฉบับรายเดือน) 

 ขาว 5ส สํานักคอมพิวเตอร  

(ฉบับรายกิจกรรม) 

 แผนประชาสัมพันธแนะนํา 

สํานักคอมพิวเตอร 

 แผนประชาสัมพันธ Student IT Service 

 แผนพับประชาสัมพันธบริการตางๆ  

 แผนพับแนะนําการเชื่อมตอเครือขายไร

สาย มศว 

 แผนพับแนะนํา Google Apps for Education (GAFE) 
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ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงกวาทุกป  และไดนํามาจัดทํา

แผนงานและโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  มีผลงานสรางสรรคและ 

นําเผยแพรใหแกชุมชน  มศว  และสังคมจํานวนมาก ปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จในปท่ีผานมา คือ 

การรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหาร  นิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย แตขอคัดสรรเฉพาะประเด็นเดน

สําหรับผลงานความภาคภูมิใจท่ีเกิดจากพลังรวม  (synergy)  ของชาว มศว  ดังน้ี 

 ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (4 ผลงานที่ภาคภูมิใจ) 

1. จัดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว  

ตั้งแตป 2555 สํานักคอมพิวเตอรไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหจัดทํารางนโยบายและ 

แนวปฏิบัติท่ีดีดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ โดยมีนโยบายหลัก 11 หมวดและแนวปฏิบัติหลัก 7 หมวด 

โดยในป 2556 รางฉบับท่ี 2 ไดผานการตรวจสอบและทบทวนปรับปรุงตามขอเสนอและจากหนวยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวงไอซีที ดังน้ันเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลบังคับใชตอไป คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ใหสํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการรางบันทึกขอความไปยังนิติกรของมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบและดําเนินการประกาศ

ตอไป (http://secure.swu.ac.th) 

2. นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย Next generation firewall  

สํานักคอมพิวเตอรปรับเปล่ียนระบบรักษาความปลอดภัยจากเดิมแบบ Stateful Protocol ท่ีสามารถ

ตรวจสอบขอมูลไดเพียงระดับ Layer 4 (Transport Layer) ของ OSI Layers เปนระดับ Layer 7 (Application Layer) ท่ีมี

ความสามารถในการตรวจสอบขอมูลระดับโปรแกรม และมีความสามารถอ่ืนๆ รวมอยูภายใน เชน IPS, QoS, IPsec 

VPN, Authentication System, URL Filtering, Network Report เปนตน โดยความสามารถดานอุปกรณสามารถรองรับ 

Throughput ไมนอยกวา 5Gbps และจํานวน Max Sessions ไมนอยกวา 1,000,000 sessions และระบบสามารถ

รายงานขอมูลเครือขายแบบตางๆ ได เชน เว็บไซตท่ีถูกเรียกมากท่ีสุด ไวรัสตรวจพบในเครือขาย จํานวนผูโจมตีเครือขาย

ภายใน เปนตน 

3. ระบบอีเมล GAFE   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

รวมกับกูเกิล ใหบริการอีเมลล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต 

ไดรฟ และแอปพลิเคชัน อ่ืนๆ ของกู เกิ ล แก นิ สิต 

คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนแบบทํางานรวมกันในรูปแบบคลาวด 

(Cloud service) สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหการติดตอ แลกเปล่ียนเรียนรู และ

ทํางานรวมกันไดจากทุกท่ี โดยเปดบริการอยางเปนทางการเมื่อ 26 มิถุนายน 2556 (http://g.swu.ac.th)  
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4. ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร มศว องครักษ   

สํานักคอมพิวเตอรดําเนินการปรับเปล่ียนอุปกรณกระจายสัญญาณ ท่ี มศว องครักษ ทดแทนของเดิม

ท่ีมีอายุการใชงาน 8 ป  โดยเปล่ียนอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 Switch) ท่ีสํานักคอมพิวเตอร อาคาร

เรียนรวม ชั้น 2 และอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Layer 3 Switch) ประจําอาคาร เปนอุปกรณใหมท้ังหมด ซึ่งรองรับ

ความเร็วเครือขายภายใน 1 Gbps และ 10 Gbps และหลังจากปรับเปล่ียนอุปกรณเสร็จส้ินระบบเครือขายบัวศรี และ

เครือขายอินเทอรเน็ต สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (4 ผลงานที่ภาคภูมิใจ) 

1. ระบบบริหารงานหอพักนิสิต(ระยะที่ 2)  

ระบบลงทะเบียนเรียนนิสิต (SUPREME 2004) - แบบประเมินรายวิชา ปค 004 (เพ่ิมเติม)  ระบบงาน

ประเมินรายวิชา ปค 004 พัฒนาขึ้นเพ่ือชวยใหนิสิตสามารถทําการประเมินผลรายวิชาท่ีตนเองเรียนในแตละปการศึกษา

ผานเว็บไซต เมื่อหมดชวงเวลาของการประเมิน อาจารยผูสอนสามารถตรวจสอบผลการประเมินไดดวยตนเอง การพัฒนา

เพ่ิมเติมในคร้ังน้ี เปนการพัฒนาสวนของการรายงานขอมูลตามรูปแบบตางๆ สําหรับ ผูบริหารและผูท่ีไดรับสิทธิ์ 

ในการดูขอมูล  ผูท่ีมีสิทธิ์จะสามารถตรวจสอบผลการประเมินผานเว็บไซตได การประเมินรายวิชาผานระบบ ปค 004 

จะชวยลดปญหาเร่ืองการใชกระดาษ อีกท้ังระบบจะทําการคํานวณผลการประเมินผานเว็บใหดวย ขอมูลท่ีไดจะถูก

นําไปใชเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ 

2. ระบบสนับสนุนการมีงานทําของนิสิต (Job online) 

 เปนระบบท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือรวบรวมตําแหนงงานท่ีเปดรับสมัครจากสถานประกอบการตางๆ นิสิต 

ท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานท่ีประกาศผานระบบ สามารถบันทึกประวัติตางๆ ตําแหนงงานท่ีสนใจไวใน

ระบบ และสามารถตรวจสอบไดวา ตําแหนงงานท่ีบันทึกไวตรงกับท่ีสถานประกอบการเปดรับหรือไม (Job Match) 

3. ระบบจองหอง  

เปนระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนิสิต อาจารยและบุคลากร ในการขอใชบริการ

เพ่ือการประชุมและการจัดกิจกรรม การทํางานของระบบสามารถตรวจสอบหองวาหองไหนวางไมวาง และสามารถ

ตรวจสอบไดโดยไมตองติดตอผูดูแลระบบ ขจัดปญหาตารางเวลาการใชหองประชุมท่ีซอนทับกัน และการจัดเตรียมหอง

ประชุมลวงหนาของเจาหนาท่ี   

4. ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเขาใชระบบสารสนเทศ  

ระบบบริหารงานวิจัย ระบบบริหารงานวิจัยพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลงานวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัย ระบบท่ีพัฒนาขึ้นรองรับการดําเนินงานตั้งแต ประกาศรับสมัครทุนวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติ 

การติดตาม การขยายเวลา การรายงานความกาวหนา เจาของงานวิจัยสามารถเสนองานวิจัยผานระบบ รายงาน

ความกาวหนาและติดตามสถานะตางๆ ผานระบบได 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในปการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินกิจกรรมทางดาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก) จาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย  

1. ผูชวยศาสตราจารยปานใจ ธารทัศนวงศ 

2. รองศาสตราจารยสมสรร  วงษอยูนอย 

3. อาจารยนฤมล  ศิระวงษ 

4. อาจารยลํ่าสัน  เลิศกูลประหยัด 

5. อาจารยสุจิตรา  ศรีสังข 

เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังหมด 7 องคประกอบ โดยประเมิน 

16 ตัวบงชี้ ไมประเมิน 1 ตัวบงชี้ รวม 17 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินอยูในระดับ 4.94 ซึ่งอยูในเกณฑ ดีมาก โดยจําแนก

ผลการประเมินตามองคประกอบไดตามตารางขางลางน้ี 

ตารางท่ี 17 : ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน สํานักคอมพิวเตอร ประจําปการศกึษา 2555 

องคประกอบท่ี ช่ือองคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ 

แผนการดําเนินงาน 

1 5 

4 การวิจัย 1 5 

5 การบริการวิชาการแกสังคม 3 5 

6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5 

7 การบริหารและการจัดการ 8 4.88 

8 การเงินและงบประมาณ 1 5 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 5 

 รวม 17 4.94 
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การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รับฟงรายละเอียดและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2555 

 

 
ถายภาพหมูรวมกันระหวางคณะกรรมการฯและ

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ณ หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย 

   

 
บรรยากาศการตอนรับ 

 
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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การบริหารความเสี่ยง 

สํานักคอมพิวเตอร ไดกําหนดใหการควบคุมภายในเปนภารกิจท่ีสําคัญภารกิจหน่ึงในการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ  และไดดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากร

ของสํานักคอมพิวเตอร  ตามคําส่ังสํานักคอมพิวเตอรท่ี  คําส่ังท่ี 14/2555  เปนผูกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน 

สําหรับการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)                       

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการควบคุมภายใน  ตามแนวทางการดําเนินการบริหารความเส่ียงสายสนับสนุนวิชาการ  

ในประเด็นตางๆ  เชน  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการบริหารและ การจัดการหนวยงาน  ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ                

ความปลอดภัย และความเส่ียงตามบริบทของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหารของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ท่ีกําหนดใหสวนราชการจัดทําระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตาม

ประเมินผล  จัดทํารายงานเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  รวมท้ังตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2550  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตารางท่ี 18 : การประเมินความเส่ียง  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

ลําดับ ดานความเส่ียง กิจกรรม 

1 ดานทรัพยากร 2 

2 ดานการปฎิบัติงาน 7 

3 ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 1 

4 ดานนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 1 

5 ดานเหตุการณภายนอก 2 

 

 
 



 

40 สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานประจําป 2556 

 

กิจกรรม 5 ส 

สํานักคอมพิวเตอร  ไดจัดใหมีโครงการกิจกรรม 5ส ขึ้น  โดยไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากผูบริหาร

และบุคลากรในหนวยงานเปนอยางดี   กิจกรรม 5ส  น้ี  จัดข้ึนเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลพ้ืนท่ีสวนตัว

และพ้ืนท่ีสวนกลาง   โดยแบงเปนหัวขอได 5 หัวขอ คือ  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะและสรางนิสัย   

กิจกรรมน้ีจึงเปนกิจกรรมท่ีสรางสรรค  สงผลใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ  มีความรวดเร็ว  มีการประหยัดทรัพยากร  

มีระเบียบวินัยในการทํางาน  มีสุขลักษณะทางกายภาพท่ีดีและพรอมปฏิบัติงาน   นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลว   

ส่ิงหน่ึงท่ีไดระหวางการทํากิจกรรมและหลังจากกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปแลว คือ การมีพลังของหนวยงาน  การเปน

หน่ึงเดียวกันสมัครสมานสามัคคีของบุคลากร  อันเปนพลังท่ีผลักดันใหหนวยงานน้ันบรรลุวัตถุประสงคทุกๆ กิจกรรม   

โดยกิจกรรม 5ส น้ี  เปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักคอมพิวเตอร  โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2556  ไดมีการดําเนินงาน ดังน้ี 

• ดานการดาํเนินงาน 
 จัดตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานและ 

ตรวจประเมิน 5 ส 

 จัดทําคูมือและกาํหนดมาตรฐาน 5ส  

ของแตละฝาย  ภายในสํานัก

คอมพิวเตอร 

 จัดทําเกณฑการประเมิน 5ส บนโตะ

ทํางานของบุคลากร 

• ดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ  

 จัดทําเว็บเพจ การดาํเนินงานกิจกรรม  

ในป พ.ศ.2556 

 จัดทําบอรดประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของกิจกรรม 

 จัดทําบอรดใหความรูคุณลักษณะตางๆ 

ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 

 จัดทําเอกสาร คูมือ 5ส บนโตะทํางาน 

• ดานการดาํเนินกิจกรรม  

 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  

 ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

• ดานกิจกรรมสงเสริมกิจกรรม    

 รณรงคใหบุคลากรภายในหนวยงานทํา  

5ส ทุกวันศุกร 

 รณรงคใหบุคลากรภายในหนวยงานใช

งานกระดาษท่ีใชแลว 1 หนา 

• ดานการตรวจสอบและการประเมิน  

 ตรวจสอบมาตรฐาน 5ส ประจาํเดือน 

 ตรวจสอบมาตรฐาน 5ส ประจาํป 
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แนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร ป 2557 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนด“ยุทธศาสตรเทคโนโลยีและการส่ือสาร” เปนยุทธศาสตรหน่ึง

ของการบริหารมหาวิทยาลัย และใหความสําคัญกับการประยุกตไอซีทีเพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากร กระบวนการ

ทํางาน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ หรืออาจกลาวไดวาเพ่ือการพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

ในทุกดานยุทธศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงนับเปนยุทธศาสตรหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ

ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลและใหบริการไอซีที  

ขอนําเสนอแนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัยในป 2557 ดังน้ี  

1. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีท่ีดี(ICT Best Practice) 

● จัดทําความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มศว 

● จัดทํามาตรฐานการใหบริการระบบไอที มศว องครักษ 

● พัฒนาระบบเครือขายบัวศรีใหรองรับนวัฒกรรมหมายเลขไอพีแอดเดรส เวอรชัน 6 (IPv6) 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

● จัดทําโครงการระบบแสดงผังครุภัณฑประจําหอง ณ สํานักคอมพิวเตอร อาคารนวัตกรรม  

ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

● ติดตัง้หองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย  

ดร.สาโรช บัวศรี 

● ปรับปรุงเครือขายสายไฟเบอรออพติคภายใน มศว องรักษ 

● ปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูล (Storage) 

● ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิรฟเวอรเสมือนสวน Hyper-V ของระบบ Cloud computing 

● ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ 

● ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธ์ิระบบปฏิบัติการ Windwos 8.1 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพ่ือนิสิตและบุคลากร  

● ขยายพ้ืนท่ีใหบริการคอมพิวเตอร ณ สํานักคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม มศว องครักษ 

● สงเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับหนวยงานเพ่ือรองรับขอตกลง 

ระดับการใหบริการ (SLA) 

● เปดบริการซอฟตแวรเพ่ือการศึกษาใหม สําหรับคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

● เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธระบบบริการไอที 

4. ระบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEplus  

● ศึกษาและพัฒนาระบบคลังขอมูล 

● การจัดทําระบบ BI เพ่ือการบริหาร 
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5. เว็บไซต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

● สงเสริมการใชงาน DotNetNuke  

● สงเสริมการใชงานระบบแหลงเรียนรูออนไลน 

● จัดทําระบบประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัยผาน Mobile Device 

6. การบริการส่ือและการส่ือสาร 

● ขยายระบบเครือขายไรสาย (wireless Controller) เพ่ือรองรับการขยาย Access Point 

7. การจัดการความรูดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

● จัดการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

● จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและแบงปนความรูรวมกัน เร่ืองระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เชน ระบบ SWU - SAP Monitoring System ระยะท่ี 2 เปนตน 

8. การเพ่ิมเสถียรภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

● บํารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS : Human Resource Information System) 

● บํารุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (SUPREME2004) 

● บํารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ัวไป 

9. การจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหมของมหาวิทยาลัย 

● จัดทําโครงการพัฒนา และติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี และพัสดุ 

● จัดทําระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

● จัดทําโครงการพัฒนา และติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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คณะจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ดร.อรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

บรรณาธิการ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

กองบรรณาธิการ 

นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 

นายสันติ  สุขยานันท ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 

นายนคร  บริพนธมงคล ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

นางศิริศศิเกษม  วิจิตร นักวิชาการศึกษา ชาํนาญการ 

นายดนัย  มณฑาทิพยกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ออกแบบรูปเลมและปก 

นายปวริศร  เมธานันท ปก/กราฟก 
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ผูบริหารและบุคลากรไปศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา 

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (มหาวิทยาลัยยูนนานและมหาวิทยาลัยตาล่ี)  

ระหวางวันท่ี 14 - 18 สิงหาคม 2556 
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