
  



  

สารจากผู้อ านวยการ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุน     
วิชำกำรท่ีขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ทำงด้ำนไอซีทีของทำง
มหำวิทยำลยัซึง่เป็นหนว่ยงำนท่ีด ำเนินกำร  

1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย  

2. ด้ำนระบบสำรสนเทศของทำงมหำวิทยำลยั 
3. ด้ำนกำรบริกำรทำงด้ำนห้องปฏิบัติกำร

คอมพิ ว เตอ ร์และกำรบ ริกำรด้ ำนต่ ำ งๆ  ให้ แก่ 
คณำจำรย์ นิสิต บคุลำกร พนกังำน และบคุคลทัว่ไป 

 กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได้รับกำรร่วมแรงร่วมใจจำก
บคุลำกรเป็นอย่ำงดีในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และได้มุ่งมัน่พฒันำ
ศักยภำพด้ำนต่ำงๆของระบบไอซีทีของทำงมหำวิทยำลัย
ต่อไป และในปีนีส้ ำนักคอมพิวเตอร์มีควำมภำคภูมิใจท่ีได้รับรำงวลัคณุภำพแห่งมหำวิทยำลยั ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 ซึ่งเป็น 1 ใน 7 หน่วยงำนสนบัสนุนวิชำกำรท่ีมีผลกำรประเมินอยู่เกณฑ์ดีมำก แสดงให้เห็นถึงศกัยภำพกำรท ำงำน
ของบคุลำกรและเป็นก ำลงัใจให้บคุลำกรก้ำวตอ่ไปในกำรพฒันำกำรท ำงำนให้มีคณุภำพเพิ่มขึน้ 

สุดท้ำยนีข้อขอบคุณมหำวิทยำลยั ผู้บริหำร อดีตผู้บริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์ นิสิต คณำจำรย์และ
บคุลำกรท่ีให้กำรสนบัสนนุงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี และขอขอบคณุทีมผู้บริหำรและบคุลำกร
ของส ำนักคอมพิวเตอร์ทุกท่ำนท่ีร่วมแรงร่วมใจด ำเนินงำนต่ำงๆ และช่วยกันพัฒนำงำนไอซีทีให้กับ
มหำวิทยำลยั 

ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ข้อมูลส านักคอมพิวเตอร์

 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมด ำเนินกำรเม่ือปี พ.ศ. 2526 ในรูป โครงการ
จัดตัง้ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ต่อมำได้รับกำรยกฐำนะขึน้เป็นส่วนรำชกำร ท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ
ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เร่ืองกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2536 ลงวันท่ี 29 ธันวำคม 2536 ส ำนักคอมพิวเตอร์มีบทบำทและหน้ำท่ีในด้ำนประสำนงำนกำร
วำงแผน และก ำหนดนโยบำยด้ำนคอมพิวเตอร์และพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลยั รวมทัง้กำรสนบัสนุนให้บริกำรระบบเครือข่ำย ห้องปฏิบตัิกำรส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและ
บริกำรอปุกรณ์ตำ่งๆ  หลงัจำกนัน้ในวนัท่ี 7 กนัยำยน 2541 ได้มีกำรเปิดส ำนกังำนคอมพิวเตอร์ ศนูย์องครักษ์ 
เพ่ือขยำยกำรบริกำรของส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณำจำรย์ บคุลำกร และนิสิตท่ีมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์  

ส ำนกัคอมพิวเตอร์มีพฒันำกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเป็นหน่วยงำนสนบัสนุนวิชำกำร เพ่ือผลกัดนัและ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของมหำวิทยำลัย  เพ่ือให้นิสิต 
คณำจำรย์ บคุลำกร และหน่วยงำนตำ่ง ๆ ของมหำวิทยำลยัสำมำรถก้ำวทนัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร หรือ ระบบไอซีทีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศำสตร์

ปณิธาน 

มุ่งพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสร้ำงสรรค์
สงัคมแหง่กำรเรียนรู้ด้วยปัญญำและคณุธรรม 

วสัิยทัศน์ 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับกำร
ส่ือสำรและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพฒันำภำรกิจ
ของมหำวิทยำลยัอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

พันธกิจ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำร
และประสำนงำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือพฒันำมหำวิทยำลยั 

ภารกิจ 

1. วำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

2. บริกำรกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

3. บริกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรของมหำวิทยำลยั 

4. บริกำรกำรใช้ห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ 
5. บริกำรวิชำกำร 
6. สนบัสนุนงำนวิจยัและงำนอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ 

จำกพันธกิจและภำรกิจด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรของมหำวิทยำลยั ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พฒันำงำนส ำหรับปี 2555-2559 ไว้ 5 ประกำร ดงันี ้

ยทุธศำสตร์ 1 

พัฒนำโครงสร้ำงพื น้ฐำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพฒันำภำรกิจของมหำวิทยำลยั 
ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้มี
ศั ก ย ภ ำพ ส ำ ม ำ รถ รอ ง รับ ภ ำ ร กิ จ ข อ ง
มหำวิทยำลยัทัง้ด้ำนกำรบริหำร กำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 

ยทุธศำสตร์ 2 

พัฒนำระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเพื่อ
รองรับภำรกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงครบวงจร 
ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศให้กำร
ด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลยัเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

ยทุธศำสตร์ 3 

พฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภำพ
ในกำรค้นคว้ำวิจัยและกำรเรียนกำรสอน
ส่งเสริมและพัฒนำศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีศักยภำพ
และมีประสทิธิภำพ 

ยทุธศำสตร์ 4 

สง่เสริมกำรบริกำรวิชำกำรด้วยระบบเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอ ร์และเค รือข่ำย  ส่ง เส ริมและ
พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่สงัคม 

ยทุธศำสตร์ 5 

พฒันำระบบกำรบริหำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภำพ พฒันำระบบกำรบริหำรและกำร
จดัโครงสร้ำงองค์กรให้มีประสิทธิภำพ สอดรับ
ภำรกิจและมุง่เน้นกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 
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โครงสร้ำงส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ในด้ำนกำรบริหำรงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ มีผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชำ
และรับผิดชอบในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ โดยมี
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล นโยบำยและกำรบริหำรงำนของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ำกับ
ดแูลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในฝ่ำยตำ่งๆ และเพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
แตล่ะฝ่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ จึงก ำหนดให้มีเลขำนกุำรส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร
ดแูลรับผิดชอบงำนของส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร และมีบคุลำกรปฏิบตัิหน้ำท่ีหวัหน้ำงำนประจ ำฝ่ำยเพ่ือดแูล
รับผิดชอบงำนของแตล่ะฝ่ำย ดงัแสดงตำมแผนภมูิกำรบริหำรงำนภำยในดงันี ้

 
แผนภำพ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนกัคอมพิวเตอร์   
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คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ประธำนกรรมกำร 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร) 

2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชัรชยั  วิริยะสุทธิวงศ์) 

3. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
(ดร.อรรณพ  โพธิสุข) 

4. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
(นำยสมบุญ  อุดมพรยิ่ง) 

5. รองศำสตรำจำรย์ ทนัตแพทย์ ดร.ณรงค์ศกัดิ์  เหล่ำศรีสิน กรรมกำร 
(คณบดีคณะทนัตแพทยศำสตร์) 

6. รองศำสตรำจำรย์อ้อทิพย์  รำษฎร์นิยม กรรมกำร 
(คณบดีสำนกัวิชำเศรษฐศำสตร์และนโยบำยสำธำรณะ) 

7. อำจำรย์อำคม  ม่วงเขำแดง กรรมกำร 
8. นำงสธุำทิพย์  ผนวกสขุ กรรมกำร 
9. นำงสำวสุวิมล  คงศกัดิ์ตระกูล กรรมกำร 
10. นำยประกิจ  ลีลำเช่ียวชำญกุล กรรมกำร 
11. ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เลขำนุกำร 

(นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช) 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

  



5 
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ผู้บริหำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร  
 (สงักดัสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์) 

รองผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์  
(สงักดัสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์) 

2. ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 
(สงักดัภำควิชำหลกัสตูรและกำรสอน  คณะศกึษำศำสตร์) 

3. นำยสมบญุ  อดุมพรยิ่ง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ดร.สธิุดำ  อรรถยำนนัทน์   
(สงักดัภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์) 

2. นำงสำววิลำวลัย์  บวัข ำ 

3. นำยมหทัธวฒัน์  รักษำเกียรตศิกัดิ ์

4. นำยดเิรก  อึง้ตระกลู 

5. นำงสำวสวิุมล  คงศกัดิต์ระกลู 
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บคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

1. นำงพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 
 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

2. นำงศิริศศิเกษม  วิจิตร นกัวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 
3. นำงกรัณฑ์รัตน์  ศรีกำหลง นกัวิชำกำรพสัด ุช ำนำญกำร 
4. นำงสำวจุฬำรัตน์  จ ำชำติ นกัวิชำกำรพสัด ุ
5. นำงสธุำทิพย์  ผนวกสขุ นกัวิชำกำรเงินและบญัชี 
6. นำงชูศรี  เชำวนำรมย์ นกัวิชำกำรเงินและบญัชี 
7. นำยดนยั  มณฑำทิพย์กุล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
8. นำงสำวบุศรำรักษ์  ศรีอินทร์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
9. นำงสำวจิตติมำ  ช่ำงไม้ ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร 
10. นำงวรรณี  สมบญุประเสริฐ ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร 
11. นำงสำวนฤดี  สุขล ำ้ ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

1. นำยนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบตัิหน้ำท่ีหวัหน้ำ 
 ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

2. นำยประกิจ  ลีลำเช่ียวชำญกุล นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำงสำวญำดำ  คนสูงดี นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำงสำวธันยธร  พงษ์เฉลิม นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
5. นำยพงศ์ภูมิพนัธ์  เต๋ียอนุกลู นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำยภำคภูมิ  แสนทอง นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

1. นำงสำวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์ ปฏิบตัิหน้ำท่ีหวัหน้ำ 
 ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

2. นำงสำวฐิตำภำ  จิโสะ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำยปวรุตม์  พงศ์พฤฒนำนนท์ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำยภัทรชยั  ไชยมงคล นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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5. นำยชยัวฒัน์   ช่ำงกลึง นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำยปวริศร  เมธำนนัท์ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
7. นำงสำวอมรรัตน์   เอือ้มำนะสกุล นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
8. นำงสำวกลัยำ  พนัธุมะผล  นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
9. นำยกฤษดำ  ศรีสกุล  นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
10. นำงสำวกำญจนำ โผนภำค  นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายปฏิบัตกิารและบริการ 

1. นำยสนัติ  สุขยำนนัท์ ปฏิบตัิหน้ำท่ีหวัหน้ำ 
 ฝ่ำยปฏิบตัิกำรและบริกำร 

2. นำยถำวร  หงษ์ทอง ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. นำยไพโรจน์  ผำสุวรรณ์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช ำนำญงำน 
4. นำยจกัรพนัธ์  อินสุด ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5. นำยอุดร  วงษ์ไทย ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. นำยขจรวุฒิ  มณีฉำย  ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านักคอมพวิเตอร์ มศว องครักษ์ 

1. นำยธนรรณพ  อินตำสำย  ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช ำนำญงำน 
2. นำงสำวจนัทนำ  หม่ืนพนัธ์ ผู้ปฏิบตัิงำนบริหำร ปฏิบตัิงำน 
3. นำยเฉลิมพล  ค ำนิกรณ์ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
4. นำยวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5. นำยอ ำนำจ  นิ่มนวล ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. นำยธนกฤต  อุบลวฒัน์ ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
7. นำยสุกิจ  วินยัธรรม  ช่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัตงิานที่ส านักคอมพวิเตอร์ 

บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มำปฏิบัติรำชกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ (ภำยใต้โครงกำรศูนย์
ปฏิบตักิำรข้อมลูมหำวิทยำลยั) 

1. นำงสำวสุทิสำ  ลือ้อนนัต์ศกัดิ์ศิริ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
2. นำงสำววนัทนำ  ผ่องภักต์ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3. นำงสำวมณฑลี   ลิม้กิจเจริญภรณ์ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557  
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สภำพทำงกำยภำพของหน่วยงำน 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มีท่ีท ำกำรอยู่ท่ีอำคำร 16 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพืน้ท่ีในควำม
รับผิดชอบ จ ำนวน 4 ชัน้ คือ ชัน้ 2, 3, 4 และ 15 และอยู่ ท่ีอำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 ส ำนักคอมพิวเตอร์  
ณ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งเป็นห้องบรรยำยเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบตัิกำร
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือบริกำร และห้องประชมุ ดงันี ้

ตำรำงท่ี 1  ข้อมลูห้องให้บริกำร/ห้องปฏิบตักิำรคอมพิวเตอร์ 

ประเภทห้อง สถำนที่ตัง้ 

พืน้
ที่ 

(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ
งข
ยำ
ยเ
สีย
ง  
(ช
ดุ)

 

เค
รื่อ
งว
ิชว
ลไ
ลเ
ซอ
ร์ (
เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ
งฉ
ำย
สญั

ำณ
ภำ
พ

คอ
มพ

ิวเต
อร์
 (เ
ครื่
อง
) 

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รร
ยำ
ย 
(ท
ี่) 

เค
รื่อ
งค
อม
พิว
เต
อร์
 (เ
ครื่
อง
) 

จดุ
ตอ่
เค
รือ
ข่ำ
ย 
(จ
ดุ)

 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 
ห้อง 16-406  
(ห้องอเนกประสงค์) 

อำคำร 16 ชัน้ 4 264 1 1 1 60 - 2 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 
ห้อง 16-301 อำคำร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 51 51 
ห้อง 16-302 อำคำร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 51 51 
ห้อง 16-310 อำคำร 16 ชัน้ 3 117 1 - 1 - 25 25 
ห้อง 302/1 อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 องครักษ์ 90 1 - 1 - 35 41 

ห้อง 302/2 อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 องครักษ์ 90 1 - - - 20 50 

ห้อง 303 อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 องครักษ์ 54 - - 1 - 21 30 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการ 
โถงบริกำร อำคำร 16 ชัน้ 3 194 - - - - 31 40 
ห้อง 16-308 อำคำร 16 ชัน้ 3 132 - - - - 40 50 
ห้อง 16-309 อำคำร 16 ชัน้ 3 132     30 50 
ห้อง 301 อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 องครักษ์ 216 - - - - 101 102 

4. ห้องประชุม 
ห้องประชมุ ดร.สนุทร  แก้วลำย อำคำร 16 ชัน้ 4 264 1 - 1 50 1 2 
ห้องประชมุส ำนกังำนฯ อำคำร 16 ชัน้ 4 27 - - 1 - - 1 

ห้อง 16-410  
(ห้องประชมุทำงไกล VC 1) 

อำคำร 16 ชัน้ 4 72 1 - 1 10 - 2 

ห้อง 303  
(ห้องประชมุทำงไกล VC 2) 

อำคำรเรียนรวม ชัน้ 3 องครักษ์ 35 - - - 10 - 21 

 รวมทัง้สิน้ 1,951 8 1 9 130 406 518 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557  
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โครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรในเร่ืองกำรวำงแผน พฒันำ ตลอดจนก ำกับดแูลเครือข่ำย “บวัศรี” 
ซึ่งเป็นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้เร่ิมเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำรโดยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในงำน “วันสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี” ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2539  จนถึงปัจจุบนั  โดยมีวตัถุประสงค์ในกำร
วำงเครือขำ่ยใยแก้วน ำแสงให้ครอบคลมุทกุคณะ/หนว่ยงำนของมหำวิทยำลยั ส ำหรับกำรรองรับงำนพฒันำ
และกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ อันได้แก่ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ระบบสำรสนเทศห้องสมุด 
ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล และระบบโทรศพัท์  สนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรและกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพอนัเป็นกลไกส ำคญัท่ีจะน ำไปสูก่ำรพฒันำคณุภำพของกำรเรียน 
กำรสอน และกำรวิจัย และเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรกำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย   รวมถึงเป็น
เส้นทำงส ำหรับกำรเช่ือมโยงกำรใช้ทรัพยำกรและกำรติดต่อส่ือสำรแลกเปล่ียนข้อมูลของคณำจำรย์ 
บคุลำกร และนิสิตภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลยั  และกำรติดตอ่ส่ือสำรแลกเปล่ียนข้อมลูผำ่นเครือขำ่ย
อินเทอร์เน็ต 
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ตำรำงท่ี 2  ข้อมลูเฉพำะของเครือขำ่ยบวัศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายคอมพวิเตอร์ มศว 

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)  

 ระหวำ่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว ประสำนมิตร  2 Gbps 

 ระหวำ่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว องครักษ์  1 Gbps 

 ระหวำ่ง มศว ประสำนมิตร กบั มศว องครักษ์  1 Gbps 

 ระหวำ่ง มศว ประสำนมิตร กบั องครักษ์ (VoIP และส ำรองช่องสญัญำณ กรณีฉกุเฉิน)  35 Mbps 

 ระหวำ่ง มศว ประสำนมิตร กบั โรงเรียนสำธิต มศว ปทมุวนั  10 Mbps 

 ระหวำ่ง มศว ประสำนมิตร กบั ศนูย์กำรแพทย์ปัญญำนนัทภิกข ุชลประทำน  12 Mbps 

 ระหวำ่ง มศว ประสำนมิตร กบั วทิยำลยัโพธิวชิชำลยั จงัหวดัสระแก้ว  10 Mbps 

 เครือขำ่ยหลกั (Campus Backbone)  1 Gbps 

 จดุใช้บริกำร (Bandwidth to Desktop)  100 Mbps 

โครงข่ายใยแก้วน าแสง (Optical Backbone)  

 ระหวำ่งอำคำร ภำยใน มศว ประสำนมิตร  31 อำคำร 

 ระหวำ่งอำคำร ภำยใน มศว องครักษ์  41 อำคำร 

จ านวนอุปกรณ์สวิตช์ (Switches)  154 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแม่ข่าย (Servers)  46 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)  47 เคร่ือง 

ความจุของระบบจัดเก็บข้อมูล  

 จ ำนวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage)  14 เคร่ือง 

 ขนำดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูทัง้หมด  136 TB 

จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย  485 จุด 

โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายบัวศรี (VoIP)  

 หนว่ยงำนใช้บริกำร  44 หนว่ยงำน 

 จ ำนวนหวัเคร่ืองโทรศพัท์  384 เคร่ือง 

จ านวนจุดเชื่อมเครือข่าย (UTP)  3,661 จุด 

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์   3,981 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS)  3 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)  1 เคร่ือง 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 
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แผนภำพ 2 กำรเช่ือมตอ่เครือขำ่ยบวัศรี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 

 
แผนภำพ 3 กำรเช่ือมตอ่เครือขำ่ยบวัศรี มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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งบประมำณ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้รับกำรจดัสรรงบประมำณจ ำนวนเงิน 42,929,268 บำท 
จำกแหล่งงบประมำณ 2 แหล่งเงิน ได้แก่ งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ และได้เงินยืม
มหำวิทยำลัยส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงส ำนักงำนใหม่ ณ อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์  
ดร.สำโรช บวัศรี ชัน้ 11 – 14 จ ำนวนเงิน 12,553,000 บำท   รวมถึงในปีนีม้หำวิทยำลยัได้จดัสรรประมำณ
จำกเงินรำยได้ (ส่วนกลำง) ส ำหรับติดตัง้เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เพ่ือส ำรองไฟฟ้ำให้ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลยัพร้อมทัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ภำยในห้องคอมพิวเตอร์
กลำงของมหำวิทยำลยัสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำเป็นจ ำนวนเงิน 2,850,000 บำท 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส ำนักคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2557 ส่วนใหญ่
เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนเพ่ือปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนเป็นจ ำนวนเงิน 34,764,400 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 59.60  เป็นคำ่ใช้จ่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลยัเป็น
จ ำนวนเงิน 12,880,368 บำท คิดเป็นร้อยละ 22.08 และเป็นคำ่ใช้จ่ำยบคุลำกรเป็นจ ำนวนเงิน 10,687,500 บำท  
คดิเป็นร้อยละ 18.32  

ตำรำงท่ี 3  งบประมำณท่ีได้รับจดัสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

งบประมำณ 
งบประมำณ
แผน่ดิน 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

มหำวิทยำลยั 
(สว่นกลำง) 

เงินยมื
มหำวิทยำลยั 

รวมทัง้สิน้ 

งบบคุลำกร - 3,204,400 - - 3,204,400 

งบด ำเนินงำน 770,400 10,427,168 - - 11,197,568 

งบลงทนุ - 3,477,000 2,850,000 12,553,000 18,880,000 

งบเงินอดุหนนุ 3,783000 19,060,500 - - 22,843,500 

งบรำยจ่ำยอื่น - 1,706,800 - - 1,706,800 

งบกลำง  500,000 - - 500,000 

รวมทัง้สิน้ 4,553,400 38,375,868 2,850,000 12,553,000 58,332,268 
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ตำรำงท่ี 4  คำ่ใช้จำ่ยกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

คำ่ใช้จำ่ย 
งบประมำณ
แผน่ดิน 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

มหำวิทยำลยั 
(สว่นกลำง) 

เงินยมื
มหำวิทยำลยั 

รวมทัง้สิน้ 

ด้ำนด ำเนินงำน
เพื่อปฏิบตัิงำน
ตำมพนัธกิจของ
หนว่ยงำน 

770,400 21,441,000 - 12,553,000 34,764,400 
(59.60 %) 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุภำรกิจ
ของมหำวิทยำลยั 

3,783,000 6,247,368 2,850,000 - 12,880,368 
(22.08 %) 

ด้ำนบคุลำกร - 10,687,500 - - 10,687,500 
(18.32 %) 

รวมทัง้สิน้ 4,553,400 38,375,868 2,850,000 12,553,000 58,332,268 
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ผลการด าเนินงาน

 

กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย ได้แก่ กำรขยำยเครือข่ำยบัวศรีโพธิวิชชำลัย จังหวัดสระแก้ว กำรขยำยช่องสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตเป็น 2 Gbps  กำรเปิดให้บริกำรเครือข่ำยโรมมิ่ง (Roaming) เพ่ือกำรศึกษำ  ส ำหรับในส่วน 
มศว องครักษ์ ได้มีกำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 2 ช่องทำง และกำรขยำยระบบตรวจสอบสิทธ์ิและระบบรักษำ
ควำมปลอดภยัเครือขำ่ยบวัศรี มศว องครักษ์ เป็นต้น โดยสรุปผลด ำเนินกำรดงันี ้

 

กำรขยำยชอ่งสญัญำณอินเทอร์เน็ตเป็น 2 Gbps 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ขยำยช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ตระหว่ำง มศว ประสำนมิตร กับ สกอ. 
(UNINET) จำกเดิมควำมเร็ว 1 Gbps เป็นควำมเร็ว 2 Gbps ท ำให้ นิสิต คณำจำรย์ และบคุลำกร สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมลูสำรสนเ ทศบนเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วขึน้   
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ส ำหรับเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรขยำย
ช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ตในครัง้นี  ้ได้ใช้ 
Linux Bond หรือ Team Multiple Network 
Interfaces (NIC) บนระบบปฏิบตัิกำรลีนุกซ์ 
(Linux Open source) ท ำกำรรวมกำ ร์ด
เน็ตเวิร์ค 2 กำร์ดเป็นเสมือนกำร์ดเดียวกัน
และรองรับควำมเร็วรวมเป็น 2 Gbps โดย
ท ำกำรส่งต่อข้อมูลออกสู่ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย (Firewall) และออกสู่อินเทอร์เน็ต

ตอ่ไป สำมำรถตรวจสอบสถำนะเครือขำ่ยได้ท่ี http://bnt.swu.ac.th 

 

กำรเพิ่มชอ่งสญัญำณอินเทอร์เน็ต 2 ชอ่งทำง ณ มศว องครักษ์ 

ส ำ นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ เพิ่ ม
ช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต 2 ช่องทำง ณ 
ม ศ ว  อ ง ค รั ก ษ์  เ พ่ื อ ใ ห้ ข้ อ มู ล อ อ ก สู่
อิ น เท อ ร์ เน็ ต โดย ไม่ ผ่ ำนม ำทำง  มศว 
ประสำนมิตร ขณะท่ีอีกช่องทำงหนึ่งส ำหรับ
ข้อมูลท่ีต้องกำรมำ มศว ประสำนมิตร เช่น 
ระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลยั เป็นต้น กำร
แยกเป็นช่องทำงยงัช่วยแก้ไขปัญหำในกรณี
ท่ีห้องคอมพิวเตอร์กลำงของมหำวิทยำลัย 
(อำคำร 16 ) ไฟ ฟ้ำดับ  และไม่สำมำรถ
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ ทัง้สองชอ่งทำงมีขนำดชอ่งสญัญำณละ 1 Gbps  

หลงัจำกกำรเพิ่มช่องสญัญำณและติดตำมผลกำรใช้งำน ผู้ ใช้เครือข่ำยบวัศรี มศว องครักษ์ ได้รับ
ควำมรวดเร็วและกำรเข้ำถึงกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมำกขึน้ ขณะท่ีผู้ ใช้
เครือข่ำยบัวศรี มศว ประสำนมิตร ได้รับควำมรวดเร็ว เพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน เพรำะไม่มีข้อมูลจำก มศว 
องครักษ์เข้ำมำร่วมกนั 
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ขยำยเครือขำ่ยบวัศรีโพธิวิชชำลยั จงัหวดัสระแก้ว 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ เช่ือมต่อสัญญำณ
เครือข่ำย จำก มศว ประสำนมิตร ไปยังวิทยำลัย 
โพธิวิชชำลัย จังหวัดสระแก้ว  ด้วยควำมเร็ว 10 
Mbps พร้อมทัง้ได้ขยำยพืน้ท่ีเครือข่ำยบวัศรีภำยใน
วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย จังหวัดสระแก้ว ให้กับทุก
อำคำรด้วยควำมเร็ว 1,000 Mbps เช่น อำคำรทรงงำน 
อำคำรอเนกประสงค์ 1 และ 2 อำคำรห้องประชุม 
อำคำรโรงอำหำร อำคำรห้องสมดุ เป็นต้น  

ส ำหรับระบบเครือข่ำยไร้สำย มศว (WiSE) 
ได้ติดตัง้ระบบครอบคลมุพืน้ท่ีบ้ำนพกัโซน B, C และ
บ้ำนดิน อำคำรทรงงำน อำคำรหอประชุมใหญ่ 
อำคำรห้องสมุดกลำง  เป็น ต้น  ด้วยมำตรฐำน

ไวเลสแลน 802.11b/g/n ทัง้คล่ืนควำมถ่ี 2.4 และ 5 Ghz รวมจุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 10 จุด
บริกำร ดรูำยละเอียดได้ท่ี http://bnt.swu.ac.th 

 

กำขยำยระบบตรวจสอบสิทธ์ิ และระบบรักษำควำมปลอดภยัเครือขำ่ยบวัศรี มศว องครักษ์ 

กำรเพิ่มช่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต 2 ช่องทำง
ของ มศว องครักษ์ ส่งผลให้ต้องเพิ่มระบบตรวจสอบ
สิท ธ์ิ  (LDAP Server) ระบบตรวจสอบสิ ท ธ์ิผ่ ำน
ไว เลสแลน  (Radius Server) ระบบ รักษำควำม
ปลอดภยั (IPass) รวมทัง้กำรท ำ DHCP Snooping ท่ี 
มศว องครักษ์ เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพสงุสดุ 

ระบบดังกล่ำวข้ำงต้นยังช่วยให้ผู้ ใช้เครือข่ำย
บัวศรี ด ำเนินกำรท่ี  มศว องครักษ์ ได้ทันที โดยไม่
ต้องผำ่นมำ มศว ประสำนมิตร 

 

http://bnt.swu.ac.th/
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กำรให้บริกำรเครือขำ่ยโรมมิ่ง (Roaming) เพ่ือกำรศกึษำ 

eduroam เป็ น บ ริก ำร เค รือ ข่ ำย โรม มิ่ ง 
(Roaming) บนระบบไวเลสแลน เพ่ือกำรศกึษำและ
วิจัยส ำหรับนิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกรของ
สถำบนักำรศกึษำท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำย eduroam 

โดยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบไวเลสแลนข้ำมสถำบนักำรศกึษำ
ได้ เช่น ผู้ ใช้สถำบัน ก ท ำงำนอยู่ท่ีสถำบัน ข สำมำรถเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบไวเลสแลนของ
สถำบนั ข โดยไมต้่องสร้ำงบญัชีใหมแ่ตอ่ยำ่งใด ดรูำยละเอียดได้ท่ี http://eduroam.swu.ac.th 

 

กำรปรับเปล่ียนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธ์ิ (LDAP) เป็นแบบ Virtual Machine 

จ ำ ก ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ บ ริ ก ำ ร  Cloud 
Computing ของส ำนกัคอมพิวเตอร์นำนกว่ำ 5 ปี 
ผนวกกับ ข้อ ดี ด้ำนต่ำงๆ  ของระบบ  Virtual 
Machine ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงท ำกำรเปล่ียน
เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสิทธ์ิ (LDAP Server) จำก
ฮำร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual 
Machine) ซึ่ งช่ วย ให้  LDAP Server สำม ำรถ
ปรับเปล่ียนประสิทธิภำพ CPU, RAM, HDD ได้
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และชว่ยกำรกู้ คืนระบบในกรณีท่ีมีปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

 

กำรตรวจสอบสถำนะเครือขำ่ยแบบแผนภำพ (Weathermap) 

Wheathermap เ ป็ น ก ำ ร แ ส ด ง ส ถ ำ น ะ
เครือข่ำยให้รวมอยู่ในภำพเดียว ช่วยให้ผู้ดแูลระบบ
เครือข่ำยและผู้ สนใจสำมำรถดูสถำนะเครือข่ำย
รวมอยู่ในจดุเดียวของภำพ โดยไม่จ ำเป็นต้องค้นหำ
และตรวจสอบจำกหลำยจุด ท ำให้ทรำบสถำนะ
เค รือข่ ำย ได้ รวด เร็วและ มี ประสิ ทธิภำพยิ่ งขึ น้  
ดรูำยละเอียดได้ท่ีhttp://bnt.swu.ac.th 

http://eduroam.swu.ac.th/
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กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
และพฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนนุกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยัเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ
และให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยและควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำน  ได้แก่ นิสิต คณำจำรย์ 
ผู้บริหำร และบุคลำกรของมหำวิทยำลยั อำทิเช่น ระบบงำนรับนิสิตใหม่ ระบบสนบัสนุนกำรมีงำนท ำของ
นิสิต ระบบจองห้องออนไลน์ ระบบจดัซือ้จดัจ้ำง เป็นต้น  โดยสรุปผลด ำเนินกำรดงันี ้

 

ระบบงำนรับนิสิตใหม ่(เพิ่มเตมิ) 

ระบบรับนิสิตใหม่  (Admission System) 
เป็นระบบท่ีพัฒนำขึน้ เพ่ือช่วยในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรรับสมัครนิสิตใหม่ ให้มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ประกอบด้วย 
กำรรับสมคัร กำรจดัห้องสอบ กำรประกำศผลสอบ  
และกำรจดัท ำรำยงำนสถิติต่ำงๆ  ในส่วนกำรกำร
สมัครสอบผ่ำนทำงเว็บไซต์รับนิสิตใหม่ ผู้ สนใจ
สมัครสอบ สำมำรถดูรำยละเอียดเก่ียวกับกำรรับ
สมคัรของสำขำวิชำท่ีเปิดสอบ บนัทึกข้อมลูกำรสมคัร ตรวจสอบข้อมูลกำรสมคัร และผลกำรสมคัรได้ด้วย
ตนเองผำ่นทำงเว็บไซต์รับนิสิตใหม ่

 ส ำห รับกำรพัฒ นำเพิ่ ม เติม ในค รั ง้ นี ้
ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนรับนิสิตใหม่ ให้
รองรับระเบียบกำรรับสมัคร (รับตรง) ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 และระเบียบกำรรับสมัคร  
(รับตรง) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 โครงกำรตำ่งๆ 
โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT, PAT, วิชำสำมัญ  
9 วิชำ มำเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ สมัคร  
ลกัษณะกำรท ำงำนของระบบ ได้แก่ กำรขำยใบสมคัร กำรรับสมคัร กำรคดัเลือกผู้สมคัรท่ีผำ่นเกณฑ์ GAT, 
PAT, วิชำสำมัญ 9 วิชำ ตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด กำรจัดห้องสอบ กำรแต่งตัง้และกำรคิดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรประกำศผลสอบ  และกำรจดัท ำรำยงำนสถิตติำ่งๆ 

URL  http://admission.swu.ac.th 
กลุม่ผู้ใช้ ผู้สนใจสมคัรสอบ 
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ระบบสนบัสนนุกำรมีงำนท ำของนิสิต (เพิ่มเตมิ) 

ระบบส่งเสริมกำรมีงำนท ำออนไลน์ของนิสิต 
(Job online) เป็นระบบที่พ ัฒนำขึน้เพื่อรวบรวม
ต  ำ แ ห น ่ง ง ำ น ที ่เ ป ิ ด ร ับ ส มั ค รจ ำ ก ส ถ ำน
ประกอบกำร นิสิตท่ีสนใจสำมำรถดูรำยละเอียด
กำรรับสมัครงำนที่ประกำศผ่ำนระบบ สำมำรถ
บนัทึกประวตัิ ต ำแหน่งงำนท่ีสนใจไว้ในระบบ และ

สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ ต ำแหน่งงำนท่ีบันทึกไว้
ตรงกับท่ีสถำนประกอบกำรเปิดรับหรือไม่ (Job 
Match) 

ข้อมูลต ำแหน่งงำน และสถำนประกอบกำร
มีกำรพิจำรณำ ตรวจสอบควำมเหมำะสม และ
อนุมัติผ่ำนระบบก่อนแสดงข้อมูลให้นิสิต โดย
เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถพิจำรณำและอนมุตัผิ่ำนระบบได้ 

ส ำหรับกำรพฒันำเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นกำร
ปรับหน้ำหลักของระบบ เพิ่มเอกสำรคู่มือส ำหรับ

นิสิตและผู้ จ้ำงงำน สง่เสริมกำรใช้งำนโดยกำรอบรมให้แก่นิสิต 

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

 

ระบบบริหำรและจดักำรกิจกำรหอพกั (เพิ่มเตมิ) 

ระบบบริหำรและจัดกำรกิจกำรหอพัก (Dormitory Management System) เป็นระบบท่ีพัฒนำขึน้ 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีหอพัก ในกำรจดัเตรียมห้องพักส ำหรับนิสิตเก่ำ และนิสิตใหม่ รวมถึง
ข้อมลูนิสิตท่ีอยู่หอพกั อำทิ กำรได้รับรำงวลั กำรเข้ำหอสำย เป็นต้น   และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นิสิต 
โดยสำมำรถท ำกำรจองหอพัก และพิมพ์ใบช ำระเงินผ่ำนเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th เพ่ือน ำไป
ช ำระเงินผำ่นธนำคำร/Counter Payment 

http://dormapp.swu.ac.th/
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 ส ำห รับกำรพัฒ นำเพิ่ ม เติม ในครัง้ นี ้
ปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำร
กิจกำรหอพัก  ให้รองรับกำรจองหอพักส ำหรับ
นิ สิ ต ใหม่  และนิ สิ ต เก่ ำ (แบบจองทีมและ 
จองเดี่ยว) โดยแบง่ได้ดงันี ้ 

 ก ำหนดเพศตำมอำคำร และชัน้  

 ก ำหนดชว่งเวลำในกำรจองหอพกั 

 ข้อมลู Blacklist ให้สำมำรถค้นหำ 
ได้ตำม เลขประจ ำตวันิสิต ช่ือ-นำมสกุล 

 เพิ่มกำรเก็บประวตัิกำรตดิ 
Blacklist 

 ก ำหนดคำ่ประกนัของเสียหำยตำม
อำคำร  

 ระบบรองรับกำรจองเป็นกลุ่มได้  

 รำยงำน สถิตท่ีิเก่ียวกบักำรจอง
ห้องพกัตำ่งๆ 

URL  http://dormapp.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้ นิสิต 

 

ระบบจองห้องออนไลน์(เพิ่มเตมิ) 

ระบบจองห้องออนไลน์ เป็นระบบท่ีพฒันำขึน้
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บคุลำกรและนิสิต ใน
กำรขอใช้บริกำรห้องเพ่ือกำรประชุมและกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ กำรท ำงำนของระบบสำมำรถ
ตรวจสอบห้องว่ำห้องไหนว่ำง ไม่ว่ำง สำมำรถ
ตรวจสอบได้ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์โดยไม่ต้องติดต่อ
ผู้ ดูแลระบบ ขจัดปัญหำตำรำงเวลำกำรใช้ห้อง 

ท่ีซ้อนทับกัน และเพ่ือกำรจัดเตรียมห้องประชุมล่วงหน้ำของเจ้ำหน้ำท่ี นอกจำกนีมี้รำยงำนกำรใช้ห้อง
จ ำแนกตำมประเภทห้องและหน่วยงำนท่ีขอใช้ห้อง โดยสรุปจ ำนวนครัง้ ชัว่โมงและจ ำนวนควำมจใุนกำรใช้งำน 
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 ส ำห รับกำรพัฒ นำเพิ่ ม เติม ในค รัง้ นี ้
ปรับปรุงมอดูลกำรค้นหำ เพิ่มกำรบันทึกข้อมูล
กำรจองส่วนจ ำนวนผู้ เข้ำใช้ห้อง จดัล ำดบัเง่ือนไข
กำรแสดงผลในแบบฟอร์มกำรจองห้อง ปรับปรุง
คูมื่อกำรใช้ส ำหรับผู้จองห้อง และผู้ดแูลระบบของ
หน่วยงำน ส่งเสริมกำรใช้งำนระบบโดยจัดอบรม
ให้แก่ผู้ ใช้งำนภำยใต้โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
คอมพิ ว เตอ ร์  และตำมควำม ต้องกำรของ
หนว่ยงำน 

URL  http://roombook.swu.ac.th 
กลุม่ผู้ใช้ นิสิต คณำจำรย์ และบคุลำกร 

 

ระบบจดัซือ้จดัจ้ำง 

ระบบประกำศข่ำวจดัซือ้จดัจ้ำงเป็นระบบ
ท่ีช่วยเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำวจัดซือ้จัด
จ้ำงทัง้หมดท่ีทำงหน่วยงำนน ำเข้ำสู่ระบบ โดย
ผู้ ใช้ งำนระบบนี จ้ะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุของ
หนว่ยงำนหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกหนว่ยงำน
ท ำกำรส่งข่ำวโดยแบ่งตำมประเภทกำรจัดซือ้ 
จดัจ้ำงดงันี ้

 กำรซือ้กำรจ้ำงทัว่ไป  
 ตกลงรำคำ 
 สอบรำคำ 
 ประกวดรำคำพิเศษ 
 กรณีพิเศษ 
 ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ  

 ตกลงรำคำ 
 คดัเลือก 
 กำรจ้ำงออกแบบและควบคมุงำน  
 ตกลงรำคำ 
 คดัเลือก 
 คดัเลือกแบบจ ำกดัข้อก ำหนดพิเศษ 
 กำรขำยทอดตลำด 

URL  http://eprocurement.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้ เจ้ำหน้ำท่ีงำนพสัด ุและผู้ ท่ีสนใจ 
เปิดใช้งำนระบบเม่ือวนัท่ี 9 ตลุำคม 2556  
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บริกำรวิชำกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ได้ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรจ ำนวน 3 โครงกำร  ได้แก่  
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที   

เพ่ือพฒันำสมรรถนะด้ำนไอซีที มีจดุมุง่หมำยให้นิสิต คณำจำรย์และบคุลำกรของ
มหำวิทยำลยัสำมำรถประยกุต์ไอซีทีเพ่ือกำรท ำงำนตำ่งๆ ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดย
ก ำหนดกรอบสมรรถนะไว้  2 กรอบ คือ สมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะ
ประจ ำสำยงำน (Functional Competency)  

2. โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือบริกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์แก่นิสิต คณำจำรย์และบคุลำกรของมหำวิทยำลยั 

3. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
เพ่ือบรูณำกำรแผนปฏิบตัิกำรยทุธศำสตร์หลกั มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ “SSAP3 : 
กำรพฒันำงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือพฒันำชมุชนและสงัคมอย่ำงยัง่ยืน (1 จงัหวดั 1 มหำวิทยำลยั)”  
โดยได้รับงบประมำณในโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชมุชนของมหำวิทยำลยั 

ตำรำงท่ี 5  ผลด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

วนัอบรม โครงกำร จ ำนวนคน ผู้ เช้ำอบรม 

พฤศจิกำยน 2556 - 
มีนำคม 2557 

โครงกำรบริกำรวชิำกำรเพื่อกำรพฒันำสมรรถนะ
ด้ำนไอซีที (ICT Competency Training) ครัง้ที่ 15 

133 นิสติ คณำจำรย์ และ
บคุลำกรของมหำวิทยำลยั 

กรกฎำคม 2557 – 
สงิหำคม 2557 

โครงกำรบริกำรวชิำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ 
ประจ ำปี 2557 

406 นิสติ คณำจำรย์ และ
บคุลำกรของมหำวิทยำลยั 

 โครงกำรบริกำรวชิำกำรแกช่มุชน   

11 – 13  
มีนำคม  2557 

 โครงกำรเครือขำ่ยเสริมสร้ำงสมรรถนะ 
กำรเรียนรู้แก่ชมุชน  จงัหวดัสระแก้ว  ระยะ 2 

85 นกัเรียน ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำ ส ำนกังำน
เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ
ประถมศกึษำสระแก้ว เขต 2 
และส ำนกังำนเขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 7 
(นครนำยก-ปรำจีนบรีุ-สระแก้ว) 

20 - 28  
มีนำคม 2557   
18 - 20  
พฤษภำคม 2557 

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมบคุลำกรทำง
กำรศกึษำด้วยไอซีทีสูป่ระชำคมเศรษฐกิจ
อำเซยีน 

141 นกัเรียน ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำในจงัหวดั
นครนำยก 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วนัอบรม โครงกำร จ ำนวนคน ผู้ เช้ำอบรม 

21 – 22  
พฤษภำคม 2557 

 โครงกำรเพิ่มพนูควำมรู้ทกัษะไอซีที  เร่ือง 
“ยกระดบัเว็บไซต์ผลติภณัฑ์ชมุชนสู ่AEC” 

15 ผู้ประกอบกำรและ
ผู้ เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์
ชมุชนจงัหวดันครนำยก 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

งำนวิจยั 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลำกรในกำรท ำงำนด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือค้นหำ 
องค์ควำมรู้ใหม่ๆ  และสง่เสริมกำรท ำงำนวิจยัสถำบนัท่ีมุ่งพฒันำงำนในภำรกิจตำ่ง ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรม
และกำรสร้ำงสรรค์งำนให้แก่งำนบริกำรและกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักคอมพิวเตอร์ และ
มหำวิทยำลัย  โดยส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมำณด้ำนงำนวิจัยให้แก่บุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี  
ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้มีกำรด ำเนินงำนงำนวิจยั จ ำนวน 1 โครงกำร ดงันี ้

ตำรำงท่ี 6  สรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจยั ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

ล ำดบั ช่ือโครงกำรวิจยั หวัหน้ำผู้วิจยั 

1. โครงกำรวิจยักำรออกแบบและพฒันำสำยอำกำศส ำหรับ
เครือข่ำยไร้สำย มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นำยวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สถิติกำรให้บริกำร 

ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ให้บริกำรห้องปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือกำร
เรียนกำรสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริกำร ห้องบรรยำย ห้องประชุม และบริกำร Helpdesk แก่นิสิต  
คณำจำรย์  บคุลำกรของมหำวิทยำลยัและบคุคลทัว่ไป  โดยสรุปในรอบปีงบประมำณดงันี ้

ตำรำงท่ี 7  สถิตกิำรใช้บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือบริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

เดือน  ปี พ.ศ. 

จ ำนวน (คน) จ ำนวน (ครัง้) จ ำนวน(ชัว่โมง) 

นิสิต 
อำจำรย์/
บคุลำกร 

นิสิต 
อำจำรย์/
บคุลำกร 

นิสิต 
อำจำรย์/
บคุลำกร 

ตลุำคม 2556 409 - 411 - 784 - 

พฤศจิกำยน 2556 430 - 433 - 596 - 
ธนัวำคม 2556 310 - 311 - 576 - 
มกรำคม 2557 28 - 28 - 18 - 
กมุภำพนัธ์ 2557 56 - 56 - 46 - 
มีนำคม 2557 2 - 2 - 2 - 
เมษำยน 2557 2 - 2 - 4 - 
พฤษภำคม 2557 - - - - - - 
มถินุำยน 2557 - - - - - - 
กรกฎำคม 2557 - - - - - - 
สงิหำคม 2557 530 - 536 - 969 - 
กนัยำยน 2557 400 - 402 - 614 - 

รวม 2,167 - 2,181 - 3.607 - 

หมำยเหต ุ: เดือนพฤษภำคม 2557 ถึงเดือนกรกฎำคม 2557  เป็นชว่งปิดภำคกำรศกึษำ 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตำรำงท่ี 8  สถิตกิำรใช้บริกำรห้องบรรยำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

หนว่ยงำน 
วตัถปุระสงค์กำรใช้บริกำร  (ชัว่โมง) 

กำรเรียน 
กำรสอน 

ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อ่ืนๆ 

คณะมนษุยศำสตร์ - - 6 - - 

คณะศลิปกรรมศำสตร์ 21 - - - 72 
คณะศกึษำศำสตร์ 204 - - - - 
กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี - - - - 4 
กองแผนงำน - - - - 3 
ศนูย์สำรสนเทศและกำรประชำสมัพนัธ์ - - 7 - - 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ - 169 21 - 69 

รวม 225 169 34 - 148 

 

ตำรำงท่ี 9  สถิตกิำรใช้บริกำรห้องประชมุ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

หนว่ยงำน 
วตัถปุระสงค์กำรใช้บริกำร  (ชัว่โมง) 

กำรเรียน 
กำรสอน 

ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อ่ืนๆ 

คณะศลิปกรรมศำสตร์ - - 6 - 4 

คณะศกึษำศำสตร์ - - 48 - - 
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์
กำรเกษตร 

- 4 - - - 

กองกิจกำรนิสิต - 4 - - - 
ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรหอพกั - 3 - - - 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ - 12 54 - 7 

รวม - 23 108 - 11 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตำรำงท่ี 10 สถิตกิำรใช้บริกำรห้องปฏิบตักิำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

หนว่ยงำน 

วตัถปุระสงค์กำรใช้บริกำร  (ชัว่โมง) 

กำรเรียน
กำรสอน 

กำร
ประชมุ 

กำร
ฝึกอบรม 

ไมร่ะบ ุ อ่ืนๆ 

คณะมนษุยศำสตร์ 142 - - - - 

คณะวิทยำศำสตร์ 14 - 3 - - 
คณะสงัคมศำสตร์ 12 - 7 - - 
คณะพลศกึษำ 96 - 8 - - 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 222 - - - - 
คณะศลิปกรรมศำสตร์ 11 - - - 63 
คณะสหเวชศำสตร์ 132 - - - - 
คณะเภสชัศำสตร์ 28 - - - - 
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์
กำรเกษตร 

- - - - 15 

วิทยำลยัโพธิวิชชำลยั 6 - - - - 
ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู้ 64 - - - - 
ส ำนกังำนบริหำรกิจกำรหอพกั - - - - 9 
กองกิจกำรนิสิต - - - - 17 
กองกลำง - - - - 8 
กองแผนงำน - - - - 6 
ส ำนกัคอมพิวเตอร์ - - 190 - - 

รวม 727 - 208 - 118 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตำรำงท่ี 11 สถิตกิำรใช้บริกำร  Help  desk ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

เดือน ปี พ.ศ. 

บริกำร  Help  desk 

นอกสถำนท่ี ทำงโทรศพัท์ 

จ ำนวน (ครัง้) จ ำนวน (ชัว่โมง) จ ำนวน (ครัง้) จ ำนวน (ชัว่โมง) 

ตลุำคม 2556 50 81 10 13 

พฤศจิกำยน 2556 53 73 8 9 
ธนัวำคม 2556 15 22 3 10 
มกรำคม 2557 45 53 2 6 
กมุภำพนัธ์ 2557 61 145 11 10 
มีนำคม 2557 47 52 8 8 
เมษำยน 2557 48 59 8 7 
พฤษภำคม 2557 56 58 6 9 
มิถนุำยน 2557 54 79 9 12 
กรกฎำคม 2557 38 58 4 9 
สิงหำคม 2557 21 25 6 5 
กนัยำยน 2557 34 30 5 6 

รวม 522 735 80 104 
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รายงานประจ าปี 2557 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กำรพฒันำบคุลำกร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้เพิ่มพูน
ควำมรู้ โดยให้บคุลำกรเข้ำรับกำรอบรม ประชมุวิชำกำร สมัมนำวิชำกำร และศกึษำดงูำน ดงันี ้

ตำรำงท่ี 13 สรุปผลด ำเนินกำรพฒันำบคุลำกร ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 

ประเภท จ ำนวน (ครัง้) จ ำนวน (คน) 

ประชมุ 3 12 

สมัมนำ 36 100 

อบรม 39 69 

ศกึษำดงูำน 1 1 

บรรยำย 2 4 

    หมำยเหต ุ: จ ำนวน (คน) เป็นกำรนบัจ ำนวนบคุลำกรท่ีได้รับกำรพฒันำบคุลำกรในแตล่ะครัง้ 

 

 
ฝ่ำยระบบคอมพวิเตอร์และเครือขำ่ยจดัอบรมด้ำน 

กำรบริหำรงำนเครือขำ่ย  เมื่อวนัที่ 14 - 16 ตลุำคม 2556 

 
บคุลำกรเข้ำร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิกำรด ำเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศเพื่อพฒันำกำรศกึษำ (WUNCA) 

ครัง้ที่ 28 เมื่อวนัท่ี 29 - 31 มกรำคม 2557 

 
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรงำนให้แก่หวัหน้ำฝ่ำยและ
บคุลำกรท่ีเก่ียวข้อง เมื่อวนัท่ี 17 - 18 กมุภำพนัธ์ 2557 

 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์และหวัหน้ำฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ อบรมกำรจดักำรไอซทีี และดงูำนประเทศ

สำธำรณรัฐเกำหล ีเมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม - 28 สงิหำคม 2557 
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กำรเข้ำเย่ียมชมและศกึษำดงูำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำเย่ียมชมและ
ศกึษำดงูำนส ำนกัคอมพิวเตอร์ ในด้ำนตำ่งๆ  ดงันี ้

 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัทกัษิณ 

คณะผู้ บริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับอำจำรย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโณ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยทักษิณและคณะเข้ำเย่ียมชมศึกษำดูงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ มศว เม่ือวันท่ี  
12 มิถนุำยน 2557 ณ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

  

  

 

ส ำนกังำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช 

คณะผู้ บริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับ 
คณุมณัฑนำ ชตูิกำญจน์ หวัหน้ำส ำนกังำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช และคณะเย่ียมชม
ศึกษำดูงำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 
เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุำยน 2557 ณ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
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กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์
ศิลปะและวฒันธรรมอันดีงำมผ่ำนเว็บไซต์รวมถึงเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวฒันธรรมสู่ชมุชนเพ่ือให้
เป็นไปตำมภำรกิจหลกั ยทุธศำสตร์และกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำของมหำวิทยำลยั  โดยมีนโยบำยให้
กำรสนับสนุนและส่งเสริมบุคลำกรของหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งำมเพ่ือให้คงอยูคู่ป่ระเทศไทยสืบไป  และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มีผลด ำเนินกำรดงันี ้

 
ท ำบญุ ถวำยสงัฆทำนและหนงัสอืธรรมะ 

เนื่องในวนัสถำปนำส ำนกัคอมพวิเตอร์ ครบรอบ 20 ปี  
เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2556  

ณ วดัโสธรวรำรำมวรวิหำร และวดัสมำนรัตนำรำม   
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

 
กำรรดน ำ้ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกำสวนัสงกรำนต์ 

เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2557 
ณ ห้อง 16-406 ชัน้ 4 อำคำร 16 ส ำนกัคอมพวิเตอร์ 

 
ผู้บริหำรและบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เข้ำร่วมกิจกรรม 

วนัสงกรำนต์ จดัโดยมหำวิทยำลยั 
เมื่อวนัท่ี 10 เมษำยน 2557 ณ มศว ประสำนมิตร 

 
ผู้บริหำรและบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์ เข้ำร่วมกิจกรรม 

วนัสงกรำนต์ จดัโดยมหำวิทยำลยั 
เมื่อวนัท่ี 11 เมษำยน 2557 ณ มศว องครักษ์ 

 
ผู้บริหำรและบคุลำกรส ำนกัคอมพิวเตอร์เข้ำร่วม 

พิธีตกับำตร เนื่องในวนัศรีนครินทรวิโรฒ  
เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2557 

 
ท ำบญุ ถวำยเทยีนพรรษำและไหว้พระ 9 วดั  
เนื่องในวนัอำสำฬบชูำและวนัเข้ำพรรษำ  

เมื่อวนัที ่3 กรกฎำคม 2557  
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กิจกรรมส ำคญัในรอบปี 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมส ำคญัในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ดงันี ้

 

กำรสง่มอบงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ได้ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์ สมัยท่ี  2 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2556 และรักษำรำชกำรแทนผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
คอมพิวเตอร์จนถึงวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2557 มหำวิทยำลยัจึงได้แตง่ตัง้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร 
มำด ำรงต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ตัง้แต่วันท่ี 10 กุมภำพันธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 9 กุมภำพันธ์  
2561  ในกำรนี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์จึงได้จดัให้มีกำรส่งมอบงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ขึน้ โดยมี
บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์เข้ำร่วมงำนในครัง้นี ้ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 13.00 น. ณ ห้อง
ประชมุ ดร.สนุทร แก้วลำย ชัน้ 4 อำคำร 16 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 
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วิสยัทศัน์และนโยบำยของผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ ในกำรด ำเนินงำน 4 ปี  

ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร สังกัดสำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ได้รับกำรแต่งตัง้มำด ำรงต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ตัง้แต่วัน ท่ี  
10 กมุภำพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ำนได้แสดงวิสยัทศัน์และนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 4 ปี
ข้ำงหน้ำ (ปี 2557 - 2561) ให้แก่บุคลำกรรับทรำบ  เม่ือวันท่ี 2 พฤษภำคม 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 4 
อำคำร 16 ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

วิสยัทศัน์ 
พฒันำและน ำส ำนกัคอมพิวเตอร์สูค่วำมเป็นเลศิทำงด้ำนกำรบริกำรไอซีทีเทียบเทำ่ระดบัสำกล และมีกำร
สร้ำงสรรค์งำนด้ำน ICT โดยใช้ยทุธศำสตร์ในกำรขบัเคลื่อนภำรกิจ ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
บริหำร ด้ำนกำรวิจยั ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ให้กบัมหำวิทยำลยัและสงัคม 

กำรด ำเนินงำนภำยใน 4 ปี 

 
ยทุธศำสตร์ 

ยทุธศำสตร์ที่ 1 พฒันำสิง่สนบัสนนุเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ยทุธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรวิจยั 
ยทุธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนประกนัคณุภำพ 
ยทุธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 
ยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรและพฒันำ 

  

พฒันำระบบกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม และ
รองรับมหำวิทยำลยัรับใช้สงัคม

พฒันำระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั และ
รองรับระบบประกนัคณุภำพ ที่ทนัสมยั

พฒันำบคุลำกร นิสิต และประชำคม มศว มีควำมรู้
และเช่ียวชำญทำงด้ำน IT เทียบเทำ่สำกล
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พิธีลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมือกำรติดตัง้ระบบส่ือสำรข้อมลูแบบไร้สำย (Wireless LAN) 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ได้ประสำนงำนมำยงัมหำวิทยำลยัเพ่ือท ำควำมร่วมมือใน
กำรติดตัง้ระบบส่ือสำรข้อมูลแบบไร้สำย (Wireless LAN) ของบริษัทฯ  เพ่ือกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำม
อำคำรภำยในของมหำวิทยำลยั และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต คณำจำรย์ และบคุลำกรของมหำวิทยำลยั
ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจยั และอ่ืนๆ ส ำหรับกำรท ำควำมร่วมมือในครัง้นีค้รอบคลมุเฉพำะ 
มศว ประสำนมิตร   

มหำวิทยำลัยจึงได้มอบหมำยให้ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นเจ้ำภำพจัดงำนพิธีลงนำมบนัทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือในเร่ืองดงักล่ำว เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2557 เวลำ 13.00-14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชัน้ 1 
อำคำรประสำนมิตร  โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์เฉลิมชยั บญุยะลีพรรณ อธิกำรบดีมหำวิทยำลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้แทนลงนำมจำกมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณุนนท์ อิงคทุำนนท์ ผู้จดักำร
ทั่วไป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เป็ฯผู้ แทนลงนำมจำกบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน)  พร้อมทัง้แขกผู้ มีเกียรตจิำก 2 หนว่ยงำน จ ำนวน 39 ทำ่น 
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สญัจรหนว่ยงำนรับฟังควำมคดิเห็น  

ส ำนักคอมพิวเตอร์มีนโยบำยกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรในเชิงรุก โดยคณะผู้ บริหำรและ
บุคลำกรจัดกิจกรรมสัญจรหน่วยงำนต่ำงๆ  เพ่ือแนะน ำบริกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ เผยแพร่องค์ควำมรู้  
แนวปฏิบัติท่ีดี รับฟังควำมเห็นและแก้ไขปัญหำระบบไอซีที (ICT) ของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นเวทีกลำง 
ให้ประชำคม มศว ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ จนเกิดป็นองค์ควำมรู้ท่ีสำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง และเป็นแนว
ปฏิบตัิท่ีดี เพ่ือน ำมำพฒันำงำนให้บริกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้  ส ำหรับในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ส ำนักคอมพิวเตอร์เร่ิมจัดกิจกรรมสัญจรหน่วยงำน ณ หน่วยงำนภำยใน มศว องครักษ์  
ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม ถึงเดือนมิถนุำยน 2557  

  
 

กิจกรรมแนะน ำบริกำร SWU IT Tools 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้จดักิจกรรมแนะน ำบริกำร SWU IT Tools.ให้แก่นิสิตใหม่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ  
มศว องครักษ์ ในช่วงเปิดภำคกำรศึกษำ เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้รับทรำบบริกำร SWU IT Tools ของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ โดยจดัให้มีกำรบรรยำยและร่วมสนกุตอบค ำถำม พร้อมทัง้ตอบข้อซกัถำม 
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ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรแผนปฏิบตักิำรระบบสำรสนเทศ มศว 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์วิชิต ลีละศิธร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพฒันำ เป็นประธำน
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรระบบสำรสนเทศ มศว ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) เพ่ือ
พิจำรณำ (ร่ำง) แผนปฏิบตัิกำรระบบสำรสนเทศ มศว ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) เม่ือวนัท่ี 6  สิงหำคม 2557 
ณ ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลำย ชัน้ 4 อำคำร 6 ส ำนกัคอมพิวเตอร์  

  
 

กิจกรรมวนัเดก็แหง่ชำต ิปี 2557 

ส ำนกัคอมพิวเตอร์ร่วมกบัมหำวิทยำลยัจดักิจกรรมใน "เทศกำรวนัเด็กสืบสำนวฒันธรรมไทยเช่ือม
ควำมสมัพนัธ์สูู่อำเซียน" เม่ือวนัเสำร์ท่ี 11 มกรำคม 2557 ณ อำคำรกีฬำ 1 มศว อ ำเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนำยก 
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ประชมุเชิงปฏิบตักิำรประจ ำปี ส ำนกัคอมพิวเตอร์  

ส ำนักคอมพิวเตอร์จัดสัมมนำ/ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเป็นประจ ำทุกปี  ส ำหรับในปีนีส้ ำนัก
คอมพิวเตอร์จดัประชุมเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง  "กำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ มุ่งสู่ควำมส ำเร็จขององค์กร" ให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงวันท่ี  
18 – 21 มิถุนำยน  2557 ณ ห้องเอนกประสงค์ (ห้อง 14-406) ชัน้ 4 อำคำร 16 ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ประสำนมิตร และโรงแรมอิมพีเรียล หวัหิน บีช รีสอร์ท อ ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ รอดอมัพร  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพวิเตอร์กลำ่วเปิดงำน 

 
บรรยำย หลกัเกณฑ์และแนวทำงกำรจดัหำรำยได้หนว่ยงำน  
โดย คณุมำล ีสอนดำ เลขำนกุำรคณะวิศวกรรมศำสตร์  

 
ประชมุกลุม่ยอ่ย : กำรจดัท ำแผนกำรหำรำยได้หนว่ยงำน  

 
ประชมุกลุม่ยอ่ย : กำรทบทวนแผนปฏิบตัิฯ ปี 2557 

 
กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

 
ศกึษำศิลปะและวฒันธรรมและกิจกรรมจิตอำสำ  

ณ วดัห้วยทรำยใต้ 

 
ดงูำนและปลกูป่ำ ณ อทุยำนสิง่แวดล้อมนำนำชำติสริินธร 

 
สรุปอภิปรำยประเด็นตำ่งๆ และปิดประชมุเชิงปฏิบตักิำรฯ 
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การประกันคุณภาพการศกึษา

 

กำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 

ในปีกำรศกึษำ 2556 (มิถนุำยน 2556 – พฤษภำคม 2557) ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกิจกรรม
ทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระดับคณะ/
สถำบนั/ส ำนกั) จำกคณะกรรมกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ประกอบด้วย  

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวณีย์ สิกขำบณัฑิต ประธำนกรรมกำร  

2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรพิมล มว่งไทย กรรมกำร 

3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.องัศนินัท์ อินก ำแหง กรรมกำร 

4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิริพร เกรียงไกรเพชร กรรมกำร 

5. นำงสำวพนำรี สำยพฒันะ กรรมกำรและเลขำนกุำร 

6. นำงสำวสปุระวีณ์ บวรวิศวยศ กรรมกำรและเลขำนกุำร 

เม่ือวันท่ี 28 กรกฏำคม พ.ศ. 2557 โดยได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทัง้หมด 7 องค์ประกอบ 
17 ตวับง่ชี ้ และมีผลกำรประเมินอยูใ่นเกณฑ์ระดบั ดีมำก (4.56 คะแนน)  
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ตำรำงท่ี 14 ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ส ำนกัคอมพิวเตอร์ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

องคป์ระกอบ ช่ือองค์ประกอบ 
จ ำนวน  
ตวับง่ชี ้

ผลกำรประเมิน
(คะแนน) 

1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน 1 5.00 

4 กำรวิจยั 1 5.00 

5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม 3 5.00 

6 กำรท ำนบุ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 1 5.00 

7 กำรบริหำรและกำรจดักำร 9 4.44 

8 กำรเงินและงบประมำณ 1 5.00 

9 ระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ 1 5.00 

 รวม 17 4.56 

 

 
ประชมุคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรด ำเนินงำนตำม
องค์ประกอบและตวับง่ชี ้ส ำนกัคอมพิวเตอร์  

เมื่อวนัท่ี 9 กนัยำยน 2556 

 
ติดตำมผลด ำเนินกำรและจดัท ำ Workshop  
ประกนัคณุภำพกำรศกึษำ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุำยน 255 

 
ประชำพิจำรณ์รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ส ำนกัคอมพวิเตอร์ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 

เมื่อวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2557 

 
คณะกรรมกำรประเมินฯ  

เยี่ยมชมและประเมินคณุภำพกำรศกึษำ ส ำนกัคอมพิวเตอร์  
เมื่อวนัที ่28-31 กรกฎำคม 2557  
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กำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ปีงบประมำณ 2557 

ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐต้องจดัท ำ
ค ำรับรองและติดตำมผลกำรปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2557 นัน้  ทำงฝ่ำยประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำของมหำวิทยำลยัได้ด ำเนินกำรประมวลผลคณะแนนกำรปฏิบตัริำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของหน่วยงำน เพ่ือคิดเป็นคะแนน ก.พ.ร. โดยใช้ข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ CHE QA 
Online ประจ ำปีกำรศกึษำ 2556 และข้อมูลร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557  ส ำนกัคอมพิวเตอร์ได้รับผลกำรประเมินท่ีระดบั 4.5263 คะแนน  

ประเด็น 
กำร

ประเมินผล 
ตวัชีว้ดั 

น ำ้หนกั 
(รัอยละ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ .2557 

คำ่
คะแนน
ที่ได้ 

ผล
คะแนน 
ถ่วง

น ำ้หนกั 
มิติภายนอก 22.5    
กำรประเมิน
ประสทิธิผล 

1. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 
ตำมพนัธกิจหลกัของ คณะ/หนว่ยงำนท่ีมีกำร
เรียนกำรสอน 

22.5    

1.1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถปุระสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร 

7.5 5.0000 5.0000 0.7895 

1.2 กำรผลติบณัฑิต     
1.3 กิจกรรมกำรพฒันำนกัศกึษำ     
1.4 กำรวิจยั 7.5 5.0000 5.0000 0.7895 
1.5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สงัคม     
1.6 กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 7.5 2.0000 2.0000 0.3158 

กำรประเมิน
คณุภำพ 

2. ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตตอ่บณัฑติ     

มิติภายใน  25.0    
กำรประเมิน
ประสทิธิภำพ 

3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณ 

5.0    

3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจำ่ย
งบประมำณภำพรวม 

5.0 97.6200 5.0000 0.5263 

3.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจำ่ยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ 

    

กำรพฒันำ
สถำบนั 

4. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 
เก่ียวกบักำรบริหำรและกำรจดักำร 

10.0 5.0000 5.0000 1.0526 

5. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน 
เก่ียวกบักำรระบบและกลไกกำรประเมินคณุภำพ 

10.0 5.0000 5.0000 1.0526 

 ค่าน า้หนักหนักรวม 47.5 ผลคะแนนรวมถ่วงน า้หนัก 4.5263 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้ก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในเป็นภำรกิจท่ีส ำคญัภำรกิจหนึ่งในกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  และได้ด ำเนินกิจกรรมกำรควบคมุภำยในตลอดระยะเวลำ 12 เดือน โดยมี
แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน ส ำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์  ตำมค ำสั่งส ำนักคอมพิวเตอร์ท่ี  ค ำสั่งท่ี  42/2557 ลงวันท่ี  
24 กรกฎำคม 2557 เป็นผู้ก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินกำรควบคุม
ภำยในตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงสำยสนบัสนนุวิชำกำร  ในประเด็นตำ่งๆ  เชน่  ควำมเส่ียง
ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรและกำรจดักำรหน่วยงำน  ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวกับควำมปลอดภัย และควำมเส่ียงตำม
บริบทของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์และกลยทุธ์กำรบริหำรของมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมกำรกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ.2544 ท่ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจดัท ำระบบกำรควบคุมภำยในและมีกำรติดตำมประเมินผล  
จดัท ำรำยงำนเสนอส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทัง้ตวัชีว้ดักำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศกึษำระดบัอดุมศกึษำ  พ.ศ. 2550  ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 

ตำรำงท่ี 15 กำรประเมินควำมเส่ียง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

ล ำดบั ด้ำนควำมเส่ียง กิจกรรม ควำมเส่ียงท่ีพบ 

1. ด้ำนกำรปฎิบตังิำน 5 1. ข้อมลูไมส่ำมำรถใช้งำนได้หรือสญูหำย   
2. เครือข่ำยถกูบกุรุก  
3. ระบบเครือข่ำยไมส่ำมำรถใช้งำนได้  

24 ชัว่โมง  
4. ระบบสำรสนเทศถกูแก้ไขโดยผู้ ท่ีไมไ่ด้รับ

อนญุำต   
5. ระบบสำรสนเทศไมส่ำมำรถให้บริกำรได้ 

2. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรหนว่ยงำน 1 บคุลำกรไมเ่ตม็ตำมอตัรำท่ีมีอยู่ 

3. ด้ำนยทุธศำสตร์หรือกลยทุธ์ 1 แผนแมบ่ทไมส่อดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี 
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แนวทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2558

 

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ก ำหนด “ยุทธศำสตร์เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร” เป็น
ยทุธศำสตร์หนึ่งของกำรบริหำรมหำวิทยำลยั และให้ควำมส ำคญักบักำรประยกุต์ไอซีทีเพ่ือกำรพฒันำนิสิต
และบุคลำกร กระบวนกำรท ำงำน กำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั และกำรบริหำรจดักำร หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ
เพ่ือกำรพัฒนำภำรกิจของมหำวิทยำลยัในทุกด้ำนยุทธศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรจึง
นับเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งท่ีมีควำมส ำคญัในกำรขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงยิ่ง ส ำนักคอมพิวเตอร์  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบดแูลและให้บริกำรไอซีที จึงได้เสนอแนวทำงกำรพฒันำส ำนกัคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนบัสนนุงำนบริหำรของมหำวิทยำลยัในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ดงันี ้ 

 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 
1. ติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์กลำงของมหำวิทยำลยั (Data Center) ณ อำคำรนวตักรรม 

ศำสตรำจำรย์ ดร. สำโรช บวัศรี 
2. ปรับปรุงเครือข่ำยสำยไฟเบอร์ออฟติกภำยใน มศว องครักษ์ 
3. พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนไฟเบอร์ออฟติก มศว องครักษ์  
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4. ติดตัง้ระบบเครือข่ำยไร้สำย (WiSE) มศว ประสำนมิตร (Wireless Controller และ 
Access Point) 

5. ปรับปรุงระบบจดัเก็บข้อมูล (Storage) 
6. ปรับปรุงประสิทธิภำพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing 
7. ปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์ 
8. ปรับปรุงบริกำรตรวจสอบลิขสิทธ์ิระบบปฏิบตัิกำร Windows 8.1 
9. ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธ์ิเครือข่ำยไร้สำย มศว องครักษ์ (Radius) 
10. ปรับปรุงกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์  
11. ปรับปรุงระบบโทรศพัท์ตอบรับอตัโนมตัิ(IVR) 

 

กำรพฒันำระบบบริหำรกำรจดักำรไอซีทีท่ีดี 
1. จดัเก็บค่ำติดตัง้อุปกรณ์เครือข่ำย (Config) 
2. พฒันำกลไกกำรตรวจสอบและติดตำมระบบโทรศพัท์ 
3. บริกำรซอฟแวร์เพ่ือกำรพฒันำและกำรวิจยัด้ำนไอซีที (DreamSpark) 
4. ส่งเสริมระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกำรใช้ทรัพยำกรณ์ร่วมกันผ่ำนระบบเครือข่ำย 

(Google Apps) 

 

พฒันำประสิทธิภำพของกำรบริกำรไอทีเพ่ือนิสิตและบคุลำกร 
1. โครงกำรจดัหำคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนส ำหรับงำนบริกำร 

 

ระบบสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมลูมหำวิทยำลยั 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้งำนระบบ SWU-SAP Monitoring System 
2. โครงกำรพฒันำระบบงำน TQF ระยะท่ี 2 
3. โครงกำรปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง) 
4. โครงกำรระบบงำนสำรบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 
5. โครงกำรพฒันำระบบ Web Service 
6. โครงกำรพฒันำระบบหอพกั ระยะท่ี 3 
7. โครงกำรพฒันำระบบจองรถส่วนกลำงของมหำวิทยำลยั ระยะท่ี 2  
8. โครงกำรพฒันำระบบจองท่ีนัง่ รับ-ส่ง บุคลำกร มศว ระยะท่ี 2 
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โครงกำรจดัหำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรใหม ่
1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบบริกำรกำรศึกษำ (SUPREME 2004) 

 

โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
1. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ HURIS 
2. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ SUPREME2004 
3. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ WWW 

 

ระบบคลงัข้อมลูมหำวิทยำลยั 
1. โครงกำรระบบคลงัข้อมลูมหำวิทยำลยั SUPREMEPlus 

 

เว็บไซต์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1.  เพิ่มประสิทธิภำพเคร่ือง Web Hosting 
2. ระบบประชำสมัพนัธ์ข้อมูลมหำวิทยำลยัผ่ำน Mobile Device 
3. พฒันำเว็บไซต์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ศึกษำระบบบริหำรกำรจดักำรเว็บไซต์ 
5. ส่งเสริมกำรใช้งำนระบบบริหำรกำรจดัเว็บไซต์ (CMS) 

 

สง่เสริมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ(IT) 
1.  เพิ่มทำงเลือกในกำรบริกำรระบบจดักำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (LMS) 
2. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบบริหำรจดักำรเรียนกำรสอน online 
3. โครงกำรศึกษำ Digital Portfolio 
4. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

 

โครงกำร Google Apps เพ่ือกำรศกึษำ 
1.  กำรเช่ือมโยงระบบฐำนข้อมูลมหำวิทยำลยัเข้ำสู่ระบบ GAFE



 

 

คณะจัดท า 

ท่ีปรึกษำ 

1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วชัรชยั วิริยะสทุธิวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

3. ดร.อรรณพ โพธิสขุ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

4. นำยสมบญุ อดุมพรยิ่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

5. ดร.สธิุดำ อรรถยำนนัทน์ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

6. นำงสำววิลำวลัย์ บวัข ำ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

7. นำยดเิรก อึง้ตระกลู ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

8. นำยมหทัธวฒัน์ รักษำเกียรตศิกัดิ ์ ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

9. นำงสำวสวิุมล คงศกัดิต์ระกลู ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

บรรณำธิกำร 

นำงพชัรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัคอมพิวเตอร์ 

กองบรรณำธิกำร 

1. นำงสำวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ ์ ปฏิบตัหิน้ำท่ีหวัหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

2. นำยสนัต ิสขุยำนนัท์ ปฏิบตัหิน้ำท่ีหวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตักิำรและบริกำร 

3. นำยนคร บริพนธ์มงคล ปฏิบตัหิน้ำท่ีหวัหน้ำฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย 

4. นำงศริิศศเิกษม วิจิตร นกัวิชำกำรศกึษำ ช ำนำญกำร 

5. นำยดนยั มณฑำทิพย์กลุ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 

ออกแบบรูปเลม่และปก 

นำยปวริศร เมธำนนัท์ ปก/กรำฟิก 
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