
  



  

สารจากผู้อ านวยการสารจากผู้อ านวยการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นปีท่ีสองของการเข้าด ารงต าแหน่ง

ผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์   ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงาน
สนบัสนุนวิชาการท่ีขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ทางด้านไอซีทีของทางมหาวิทยาลยั
ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีด าเนินการ  

1. ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  
2. ด้านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลยั 
3.ด้านการบริการทางด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ           

การบริการด้านตา่ง  ๆให้แก่ คณาจารย์ นิสิต บคุลากร พนกังาน และบคุลากรทัว่ไป 

การด าเนินงานทุก  ๆ ด้าน  ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรเป็นอย่างดีในรอบปีท่ีผ่านมาและได้มุ่งมั่น
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ  ของระบบไอซีทีของทางมหาวิทยาลัยต่อไป และในปีนี ส้ านักคอมพิวเตอร์                     
ได้รับผลการประเมิน การประกันคณุภาพการศึกษาถึง  4.57 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งนบัเป็นอนัดบัต้นของหน่วยงาน
สนับสนุนการศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท างานของบุคลากร                     
และเป็นก าลงัใจให้บคุลากรก้าวตอ่ไปในการพฒันาการท างานให้มีคณุภาพเพิ่มมากขึน้ 

สุดท้ายนีข้อขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์     
ทุกท่านท่ีได้ช่วยกันส่งเสริม ผลักดัน และร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการส่ือสารของมหาวิทยาลยัให้เข้มแข็งสืบตอ่ไป 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร 
ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
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รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 

 

ข้อมลูส านกัคอมพิวเตอร์ข้อมลูส านกัคอมพิวเตอร์

 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ .ศ. 2526 ในรูป โครงการ
จัดตัง้ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นส่วนราชการ ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2536 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2536 ส านกัคอมพิวเตอร์มีบทบาทและหน้าท่ีในด้านประสานงาน         
การวางแผน และก าหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร            
ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การสนบัสนุนให้บริการระบบเครือข่าย ห้องปฏิบตัิการส าหรับการเรียนการสอน
และบริการอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากนัน้ในวันท่ี  7  กันยายน  2541 ได้มีการเปิดส านักงานคอมพิวเตอร์        
ศนูย์องครักษ์ เพ่ือขยายการบริการของส านกัคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บคุลากร และนิสิตท่ีมหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

ส านักคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพ่ือผลักดัน     
และด าเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้นิสิต 
คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการส่ือสาร หรือ ระบบไอซีทีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตร์วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตร์
ปณิธาน 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์
สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วสัิยทัศน์ 

พัฒนาเทคโนโล ยีสารสนเทศ  ส าห รับ        
การส่ือสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานด าเนินการ
และประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพฒันามหาวิทยาลยั 

ภารกิจ 

1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ      
การบริหารของมหาวิทยาลยั 

4. บริการการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
5. บริการวิชาการ 
6. สนบัสนุนงานวิจยัและงานอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ 

จากพันธกิจและภารกิจด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย ส านัก
คอมพิวเตอร์จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันา
งานส าหรับปี พ.ศ. 2555-2559 ไว้  5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ 1 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยั
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิ ทยาลัย                
ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ภ า ร กิ จ             
ของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร การเรียน     
การสอนการวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
และบริการวิชาการแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 2 

พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัอย่างครบวงจร
ส่ง เส ริมและพัฒนาระบบสารสนเทศใ ห้         
การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

ยุทธศาสตร์ 3 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการค้นคว้าวิจัยและการเ รียนการสอน
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพ
และมีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 4 

สง่เสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอ ร์และเค รือข่ ายส่ง เส ริมและ
พัฒนาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 5 

พฒันาระบบการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์ให้มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พพัฒน า ร ะบบกา รบ ริ ห า ร          
และการจดัโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
สอดรับภารกิจและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร       
ที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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โครงสร้างส านักคอมพวิเตอร์โครงสร้างส านักคอมพวิเตอร์  
ในด้านการบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์ มีผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชา

และรับผิดชอบในการก ากับดแูลการด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีก ากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ากับ
ดแูลการด าเนินงานตามภารกิจในฝ่ายต่างๆ และเพ่ือให้การปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ    
ของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักคอมพิวเตอร์จึงก าหนดให้มีผู้ อ านวยการส านักงาน
ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ดแูลรับผิดชอบงานของส านกังานผู้อ านวยการ และมีบคุลากรปฏิบตัิหน้าท่ี
หวัหน้างานประจ าฝ่ายเพ่ือดแูลรับผิดชอบงานของแตล่ะฝ่าย ดงัแสดงตามแผนภูมิการบริหารงานภายใน
ดงันี ้

 

 
 

แผนภาพ 1 : โครงสร้างการบริหารงานของส านักคอมพวิเตอร์ 

 

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์  

1. ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร) 

2. รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสุทธิวงศ์) 

3. รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
(ดร.อรรณพ  โพธิสุข) 

4. รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
(นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง) 

5. รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.ณรงค์ศกัดิ์  เหล่าศรีสิน กรรมการ 
(คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์) 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข กรรมการ 
(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 

7. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ กรรมการ 
(ผู้อ านวยการส านกัหอสมุดกลาง) 

8. นายธนรรณพ  อินตาสาย กรรมการ 
9. นางสาวสุวิมล  คงศกัดิ์ตระกูล กรรมการ 
10. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกุล กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เลขานุการ 

(นางพชัรินทร์  สนธิวนิช) 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
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ผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์ผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์  
ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร 
 (สงักดัสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

รองผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์ 
(สงักดัสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

2. ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 
(สงักดัภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร์) 

3. นายสมบญุ  อดุมพรยิ่ง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ดร.สธิุดา อรรถยานนัทน์ 
(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

2. นางสาววิลาวลัย์  บวัข า 

3. นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ ์

4. นายดเิรก  อึง้ตระกลู 

5. นางสาวสวิุมล  คงศกัดิต์ระกลู 
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บุคลากรส านักคอมพวิเตอร์บุคลากรส านักคอมพวิเตอร์  
ส านักงานผู้อ านวยการ 

1. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการ 
 ส านกัคอมพิวเตอร์ 

2. นางศิริศศิเกษม  วิจิตร นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ 
3. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง นกัวิชาการพสัด ุช านาญการ 
4. นางสาวจุฬารัตน์  จ าชาติ นกัวิชาการพสัด ุ
5. นางสธุาทิพย์  ผนวกสขุ นกัวิชาการเงินและบญัชี 
6. นางชูศรี  เชาวนารมย์ นกัวิชาการเงินและบญัชี 
7. นายดนยั  มณฑาทิพย์กุล บุคลากร 
8. นางสาววณิชยา  ทองสมนึก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
9. นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 
11. นางวรรณี  สมบญุประเสริฐ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 
12. นางสาวนฤดี  สุขล า้ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

1. นายนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบตัิหน้าท่ีหวัหน้า 
 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวญาดา  คนสูงดี นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายภาคภูมิ  แสนทอง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์ ปฏิบตัิหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
2. นางสาวฐิตาภา  จิโสะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒานนท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายภัทรชยั  ไชยมงคล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายชยัวฒัน์  ช่างกลึง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายปวริศร  เมธานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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7. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวกลัยา  พนัธุมะผล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายกฤษดา  ศรีสกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวกาญจนา โพนภาค นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายปฏิบัตกิารและบริการ 

1. นายสนัติ  สุขยานนัท์ ปฏิบตัิหน้าท่ีหวัหน้า 
 ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 

2. นายถาวร  หงษ์ทอง ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. นายไพโรจน์  ผาสุวรรณ์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน 
4. นายจกัรพนัธ์  อินสุด ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5. นายอุดร  วงษ์ไทย ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. นายขจรวุฒิ  มณีฉาย ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านักคอมพวิเตอร์ มศว องครักษ์ 

1. นายธนรรณพ  อินตาสาย  ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ช านาญงาน 
2. นางสาวจนัทนา  หม่ืนพนัธ์ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร ปฏิบตัิงาน 
3. นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5. นายอ านาจ  นิ่มนวล ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. นายธนกฤต  อุบลวฒัน์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
7. นายสุกิจ  วินยัธรรม ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัตงิานที่ส านักคอมพวิเตอร์ 

บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดีมาปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์(ภายใต้โครงการ               
ศนูย์ปฏิบตักิารข้อมลูมหาวิทยาลยั) 

1. นางสาวสุทิสา  ลือ้อนนัต์ศกัดิ์ศิริ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นางสาววนัทนา  ผ่องภักต์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวมณฑลี  ลิม้กิจเจริญภรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  
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สภาพทางกายภาพของหน่วยงานสภาพทางกายภาพของหน่วยงาน  
ส านกัคอมพิวเตอร์ มีท่ีท าการตัง้อยูท่ี่ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบ จ านวน 4 ชัน้ คือ ชัน้ 11, 12, 13 และ 14        
และอยู่ท่ีอาคารเรียนรวม ชัน้ 3 ส านกัคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งเป็น
ห้องบรรยายเพ่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ 
รวมทัง้ห้องประชมุ ดงันี ้

ตารางท่ี 1 : ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 

ประเภทห้อง 

สถานที่ตัง้ 

พืน้
ที่ 

(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สีย
ง  
(ช
ดุ)

 

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

เค
รื่อ
งฉ
าย
สญั

าณ
ภา
พ

คอ
มพ

ิวเต
อร์
 (เ
ครื่
อง
) 

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รร
ยา
ย 
(ท
ี่) 

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

จดุ
ตอ่
เค
รือ
ข่า
ย 
(จ
ดุ)

 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 
ห้อง 34-1104 
(ห้องบรรยายบวัศรี) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์   
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 

264 1 - 1 66 1 66 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 
ห้อง 34-1101 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์  

ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 
132 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 34-1102 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์   
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 

132 1 - 1 - 32 32 

ห้อง 34-1103 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์   
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 

117 1 - 1 - 21 21 

ห้อง 302/1 อาคารเรียนรวมชัน้ 3  องครักษ์ 90 1 - 1 - 35 41 

ห้อง 302/2 อาคารเรียนรวมชัน้ 3  องครักษ์ 90 1 - - - 20 50 

ห้อง 303 อาคารเรียนรวมชัน้ 3  องครักษ์ 54 - - 1 - 21 30 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการ 
ห้อง 34-1101 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์   

ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 
194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 34-1102 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 

132 1 - 1 - 32 32 

ห้อง 34-1103 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 11 

132 1 - 1 - 21 21 

ห้อง 301 อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์ 216 - - - - 101 102 

4. ห้องประชุม 
ห้องประชมุ ดร.สนุทร  แก้วลาย 
(ห้อง 34-1202) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 12 

264 1 - 1 40 - 25 

ห้องประชมุส านกังานฯ 
(ห้อง 34-1401) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 14 

27 - - 1 13 - 13 
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ประเภทห้อง 

สถานที่ตัง้ 

พืน้
ที่ 

(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สีย
ง  
(ช
ดุ)

 

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

เค
รื่อ
งฉ
าย
สญั

าณ
ภา
พ

คอ
มพ

ิวเต
อร์
 (เ
ครื่
อง
) 

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รร
ยา
ย 
(ท
ี่) 

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

จดุ
ตอ่
เค
รือ
ข่า
ย 
(จ
ดุ)

 

  

ห้องประชมุทางไกล 1 
(ห้อง 34-1201) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 12 

72 1 - 1 13 - 13 

ห้อง 303 
(ห้องประชมุทางไกล VC 2) 

อาคารเรียนรวมชัน้ 3  องครักษ์ 35 - - - 10 - 21 

 รวมทัง้สิน้ 1,951 8 1 9 130 406 518 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  
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โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  
ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการในเร่ืองการวางแผน พฒันา ตลอดจนก ากบัดแูลเครือข่าย “บวัศรี” 

ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้เร่ิมเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ครัง้ท่ี 10 เม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2539  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์           
ในการวางเครือข่ายใยแก้วน าแสงให้ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับการรองรับ  
งานพฒันาและการใช้งานระบบสารสนเทศ อนัได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศพัท์สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหาร     
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคณุภาพ
ของการเรียน การสอน และการวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจดัการของมหาวิทยาลัย
รวมถึงเป็นเส้นทางส าหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูล             
ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน
ข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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ตารางท่ี 2 :  ข้อมูลเฉพาะของเครือข่ายบัวศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายคอมพวิเตอร์ มศว 

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)  

 ระหวา่ง สกอ.(UniNet) กบั มศว ประสานมิตร  2 Gbps 

 ระหวา่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว องครักษ์  1 Gbps 

 ระหวา่ง มศว ประสานมิตรกบั มศว องครักษ์  1 Gbps 

 ระหวา่ง มศว ประสานมิตรกบัองครักษ์ (VoIP และส ารองช่องสญัญาณ กรณีฉกุเฉิน)  35 Mbps 

 ระหวา่ง มศว ประสานมิตรกบัโรงเรียนสาธิต มศว ปทมุวนั  10 Mbps 

 ระหวา่ง มศว ประสานมิตรกบัศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน  40 Mbps 

 ระหวา่ง มศว ประสานมิตรกบัวิทยาลยัโพธิวชิชาลยั จงัหวดัสระแก้ว  10 Mbps 
 
 

 ระหวา่ง มศว ประสานมิตรกบัวิทยาลยัโพธิวชิชาลยั จงัหวดัตาก 10 Mbps 

 เครือขา่ยหลกั (Campus Backbone)  1 Gbps 

 จดุใช้บริการ (Bandwidth to Desktop) 100 / 1,000 Mbps 

โครงข่ายใยแก้วน าแสง (Optical Backbone)  

 ระหวา่งอาคาร ภายใน มศว ประสานมิตร  31 อาคาร 

 ระหวา่งอาคาร ภายใน มศว องครักษ์  41 อาคาร 

จ านวนอุปกรณ์สวิตช์ (Switch)  154 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแม่ข่าย (Server)  52 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)  76 เคร่ือง 

ความจุของระบบจัดเก็บข้อมูล  

 จ านวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage)  14 เคร่ือง 

 ขนาดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูทัง้หมด   136 TB 

จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน (WiSE)   619 จุด 

โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายบัวศรี (VoIP)  

 หนว่ยงานใช้บริการ  50 หนว่ยงาน 

 จ านวนหวัเคร่ืองโทรศพัท์  993 เคร่ือง 

จ านวนจุดเชื่อมเครือข่าย (UTP)  3,700 จุด 

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  4,000 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS)  3 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)  2 เคร่ือง 
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แผนภาพ 2 : การเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

 
แผนภาพ 3 : การเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรีมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 
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งบประมาณงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับการจดัสรรงบประมาณจ านวน 67,304,324 บาท 

จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินยืมมหาวิทยาลัย
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในจัดหาครุภัณฑ์ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้  11-14
จ านวน 8,098,429 บาท  และในปีนีม้หาวิทยาลัยได้จัดสรรประมาณจากงบพัฒนาหน่วยงาน                
และมหาวิทยาลยั  ส าหรับการด าเนินการโครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
จ านวน 28,155,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ส่วนใหญ่           
เป็นคา่ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยั จ านวน 35,969,195 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 53.44 เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน จ านวน 
20,477,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.43 และเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 10,857,200 บาท  คิดเป็น 
ร้อยละ 16.17 

ตาราง 3 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบประมาณ งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิ
รายได้ 

งบประมาณเงนิ
รายได้

มหาวทิยาลัย 
(ส่วนกลาง) 

เงนิยมื
มหาวทิยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

งบบุคลากร  4,248,900   4,248,900 

งบด าเนินงาน 785,200 8,639,195 800,000  10,224,395 

งบลงทุน  349,000 27,355,000 8,098,429 35,802,429 

งบเงนิอุดหนุน 1,110,000 13,575,600   14,685,600 

งบรายจ่ายอื่น  1,843,000   1,843,000 

งบกลาง  500,000   500,000 

รวมทัง้สิน้ 1,895,200 29,155,695 28,155,000 8,098,429 67,304,324 
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ตาราง 4 :  ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิ
รายได้ 

งบประมาณเงนิ
รายได้

มหาวทิยาลัย 
(ส่วนกลาง) 

เงนิยมื
มหาวทิยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานเพื่อ
ปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของ
หน่วยงาน 

1,895,200 10,484,300  8,098,429 20,477,929 
30.43% 

ค่าใช้จ่ายด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุน
ภารกิจของ
มหาวทิยาลัย 

 7,814,195 28,155,000  35,969,195 
53.44% 

 

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

 10,857,200   10,857,200 
16.17% 

รวมทัง้สิน้ 1,895,200 29,155,695 28,155,000 8,098,429 67,304,324 
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ผลการด าเนนิงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ การใช้งานหมายเลขไอพีแอดเดรสเวอร์ชัน่ 6 (IPv6) ปรับปรุงระบบ
บริการใช้อินเทอร์เน็ต (I-Pass) ขยายพืน้ท่ีบริการไวเลสแลนด้วย WiSE@true ขยายพืน้ท่ีบริการ
ไวเลสแลน มศว องครักษ์และปรับเปล่ียนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ระบบไวเลสแลน (WiSE) เป็นแบบ Virtual 
Machine โดยสรุปผลด าเนินการดงันี ้
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การใช้งานหมายเลขไอพีแอดเดรสเวอร์ช่ัน 6 (IPv6) 

การใช้งาน IPv6 เ ป็นไปตามท่ี 
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ต่ อ               
แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด 
แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  IPv6              
ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งระบุให้
โครงข่าย UniNet มีบริการเช่ือมตอ่ IPv6 กับ
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการพฒันาเครือขา่ย 

ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับเปล่ียนและขยายการใช้งานหมายเลขไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 6 
(IPv6) ภายในมหาวิทยาลยัเพิ่มมากขึน้ เช่น อปุกรณ์เครือข่าย (Switch) ระบบงาน DNS, Mail และ 
Web เชน่ เว็บไซต์มหาวิทยาลยั http://www.swu.ac.th, https://ipass.swu.ac.th เป็นต้น 

 

ปรับปรุงระบบบริการใช้อินเทอร์เน็ต (I-Pass) 

ปรับปรุงระบบบริการใช้อินเทอร์เน็ต (I-Pass) 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ แก้ไขปัญหา Pop-up 
Blocker แจ้งหมายเลขไอพีแอดเดรสท่ีเข้าใช้งาน 
ตรวจสอบประวตัิการเข้าใช้งาน และท างานกบัเว็บ
บราวเซอร์ได้หลายชนิด (IE, Edge, Chrome, 
Mozilla Firefox) 

ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผู้ ใช้ทุกคนต้อง

ยืนยนัตวัตน (Authentication) ก่อนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต การยืนยนัตวัตนใช้บวัศรีไอดี (Buasri ID) 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรหรือข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ ใช้       
ทกุคน ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ https://ipass.swu.ac.th 

 

 

 

http://www.swu.ac.th/
https://ipass.swu.ac.th/
https://ipass.swu.ac.th/
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ขยายพืน้ท่ีบริการไวเลสแลนด้วย WiSE@true 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร ไ ด้ มี        
การประสานงานและมีนโยบายในการน าเทคโนโลยีและ    
การท าโครงการตา่งๆ ร่วมกนัได้แก่  การสร้าง True Lab  
ณ อาคารเรียนรวม การสนับสนุนระบบเครือข่าย Ultra 
High Speed Internet และ WiFi เป็นต้น ส านัก
คอมพิวเตอร์ได้ชว่ยก ากบัดแูลการตดิตัง้ระบบไวเลสแลนให้แล้วเสร็จด้วยจดุติดตัง้ท่ี มศว ประสานมิตร 
จ านวน 194 จุด บุคลากรและนิสิตสามารถใช้บริการไวเลสแลนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านช่ือ
เครือขา่ย WiSE@true ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี http://wise.swu.ac.th 

 

ขยายพืน้ท่ีบริการไวเลสแลน มศว องครักษ์ 

ขยายพืน้ท่ีบริการไวเลสแลน มศว องครักษ์ (WiSE) เพิ่มขึน้ 80 จดุ 
แยกเป็นพืน้ท่ีส่วนกลาง ห้องบรรยายเพ่ือการเรียนการสอน และ         
ห้องประชุมมหาวิทยาลยัซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เช่น รองรับคล่ืนความถ่ีวิทยุ 5 GHz ความเร็วสูงสุด 867 Mbps               
และรองรับคล่ืนความถ่ีวิทยุ 2.4 GHz ความเร็วสูงสุด 300 Mbps          
ตามมาตรฐาน 802.11b,a/g, n และ ac ดรูายละเอียดได้ท่ี  http://wise.swu.ac.th 

 

ปรับเปล่ียนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ระบบไวเลสแลน (WiSE) เป็นแบบ Virtual Machine 

ระบบไวเลสแลน (WiSE) ของมหาวิทยาลยัถกูจดัสร้าง
ขึน้เม่ือปี 2548 จนถึงปี 2558 เป็นระยะเวลา 10 ปีพอดี     
เ ค ร่ื อ ง เ ซิ ร์ ฟ เ วอ ร์ ต่ า ง ๆ  ขอ ง ร ะบบ ไ ว เ ลส แลน ไ ด้ท า                 
การปรับเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และเปล่ียนรูปแบบ
เคร่ืองเซิ ร์ฟเวอร์จากเดิมเ ป็นเซิ ร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual 
Machine) ท่ีรองรับการบริหารจดัการแบบ Cloud Computing 
จึงท าให้สามารถปรับเปล่ียนประสิทธิภาพของ CPU, RAM, HDD ได้ตามความต้องการ และช่วย        
การกู้ คืนระบบในกรณีท่ีมีปัญหาได้อยา่งรวดเร็วดรูายละเอียดได้ท่ี http://wise.swu.ac.th 

http://wise.swu.ac.th/
http://wise.swu.ac.th/
http://wise.swu.ac.th/
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยัและความต้องการของผู้ ใช้งานได้แก่ นิสิต 
คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลยั อาทิเช่น ระบบสนบัสนุนกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) ระบบจองห้องออนไลน์ ระบบงานรับนิสิตใหม่ ระบบบริหาร
และจดัการกิจการหอพกั ระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคาร ระบบสนบัสนุนการบริหารและ        
การบริการข้อมลูสารสนเทศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Web Service) เป็นต้น โดยสรุปผล
ด าเนินการดงันี ้
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ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(SWU-TQF) 

ระบบสนบัสนุนกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF)เ ป็น
ร ะ บ บ ที ่พ ัฒ น า ขึ น้ เ พื ่อ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง              
ใน การจดัเก็บ มคอ.1 – มคอ. 2 และจดัท า
ข้อมูล มคอ.3– มคอ. 6 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยระบบ     
มีการเ ช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัท่ีใช้งานอยูใ่นปัจจบุนั  

อาจารย์ผู้ สอนสามารถบนัทึกข้อมูล มคอ.3-มคอ.6 ผ่านเว็บไซต์ ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะสามารถติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานได้         
มีรายงานเพ่ือช่วยในการติดตาม สืบค้น การด าเนินงานการจัดท าข้อมูล มคอ. ของทุกหลักสูตร          
ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา 

ส าหรับการพฒันา ด าเนินการพฒันา ดงันี ้

 งานก าหนดข้อมลูเบือ้งต้น 

 งานอพัโหลดเอกสาร มคอ.1 – มคอ.2 

 งานบนัทกึข้อมลู Curriculum Mapping 

 งานก าหนดสิทธ์ิการบนัทกึข้อมลู มคอ. 

 งานบนัทกึข้อมลู มคอ.3 – มคอ.6 

 งานตดิตามการบนัทกึ มคอ. 

 รายงานและสถิต ิ

 งานปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

URL http://tqf.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้      คณาจารย์ และบคุลากร 
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ระบบจองห้องออนไลน์ (เพิ่มเตมิ) 

ระบบจอง ห้ องออนไล น์  เ ป็ น ระบบ              
ท่ีพัฒนาขึ น้ เ พ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรและนิสิต ในการขอใช้บริการห้องเพ่ือ
การประชมุและการจดักิจกรรมตา่ง ๆ การท างาน
ของระบบสามารถตรวจสอบห้องว่าห้องไหนว่าง 
ไม่ว่าง สามารถตรวจสอบได้ผ่านหน้าเว็บไซต์
โ ดย ไ ม่ ต้ อ ง ติ ด ต่ อ ผู้ ดู แ ล ร ะบบ  แ ล ะ เ พ่ื อ           
การจดัเตรียมห้องประชุมล่วงหน้าของเจ้าหน้าท่ี นอกจากนีมี้รายงานการใช้ห้องจ าแนกตามประเภทห้อง  
และหนว่ยงานท่ีขอใช้ห้อง โดยสรุปจ านวนครัง้ จ านวนชัว่โมงและจ านวนความจ ุ(คน) ในการใช้งาน 

 ส าหรับการพัฒนาเพิ่ม เติมในครั ง้ นี ้
ป รั บ ป รุ ง ม อดู ล ก า ร ค้ น ห า  เ พิ่ ม เ ง่ื อ น ไ ข               
ในการสอบถามการจอง เพิ่มการแสดงผลข้อมูล
ในแบบฟอร์มการจองห้อง ปรับปรุงคู่มือการใช้
ส าหรับผู้จองห้อง และผู้ดแูลระบบของหน่วยงาน 
ส่งเสริมการใช้งานระบบโดยจัดอบรมให้แก่
ผู้ ใ ช้ ง านภายใ ต้ โค ร งการบ ริกา รวิ ช ากา ร          
ด้านคอมพิวเตอร์ และตามความต้องการของหน่วยงาน โดยในปี 2558 นีมี้หน่วยงานขอใช้ระบบ           
เป็นทางการ คือ ส านกัหอสมดุกลาง เร่ิมใช้งานในปีการศกึษา 1/2558 

URL http://roombook.swu.ac.th 
กลุม่ผู้ใช้ นิสิต คณาจารย์ และบคุลากร 
เปิดใช้งานเป็นทางการ ตลุาคม 2555 
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ระบบงานรับนิสิตใหม่ (เพิ่มเตมิ) 

ระบบรับนิสิตใหม่ (Admission System) 
เป็นระบบท่ีพัฒนาขึน้ เพ่ือช่วยในด้านการบริหาร
จัดการการรับสมัครนิสิตใหม่ ให้มีความสะดวก 
รวดเ ร็ว  และถูก ต้อง  ช่วยเพิ่ มประสิท ธิภาพ        
ก า ร ท า ง า น ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด 
ประกอบด้วย การรับสมัคร การจัดห้องสอบ       
การประกาศผลสอบ  และการจดัท ารายงานสถิติ
ต่างๆ  ในส่วนการการสมคัรสอบผ่านทางเว็บไซต์
รับนิสิตใหม ่ผู้สนใจสมคัรสอบ สามารถดรูายละเอียดเก่ียวกบัการรับสมคัรของสาขาวิชาท่ีเปิดสอบ บนัทึก
ข้อมลูการสมคัร ตรวจสอบข้อมลูการสมคัร และผลการสมคัรได้ด้วยตนเองผา่นทางเว็บไซต์รับนิสิตใหม่ 

 

 ส า ห รั บ ก า รพัฒนา เ พิ่ ม เ ติ ม ใ นค รั ้ง นี ้ 
1. พัฒนาระบบงานรับนิสิตใหม่  ให้รองรับตาม
ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศระเบียบการรับ
สมัครคัดเ ลือกเ ข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 
(รับตรง) ประเภทรับตรงทัว่ไป และประเภทโครงการ
ต่างๆ โดยใช้ผลคะแนนสอบจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยและ/หรือภายในมหาวิทยาลยั เช่น GAT PAT ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา O-NET เป็นต้น         
เป็นเกณฑ์การคดัเลือกผู้ เข้าเป็นนิสิต โดยโปรแกรมสามารถเลือกท าการประมวลผลคะแนนได้มากกว่าหนึ่ง
ค รั ้ง เ พ่ื อ ใ ห้ รอง รั บ ในการประมวลผลคะแนนของผู้ สมั ค รของแต่ ละสาขาวิ ช า ท่ี เ ปิ ดสอบ 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์รับนิสิตใหม่(โฉมใหม่) เพ่ือจัดหมวดหมู่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง            
กับการรับสมัครต่างๆ โดยแบ่งแยกระดบับณัฑิตศึกษา และระดบัปริญญาตรี เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ สมัคร 
3.ปรับปรุงแบบฟอร์มการช าระเงินค่าสมคัรสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และให้สามารถ Scan Barcode ได้ 

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

ระบบบริหารและจดัการกิจการหอพกั (Dormitory Management System) เป็นระบบท่ีพฒันาขึน้ 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าหรับเจ้าหน้าท่ีหอพกั ในการจดัเตรียมห้องพกัส าหรับนิสิตเก่า และนิสิตใหม่ รวมถึง
ข้อมูลนิสิตท่ีอยู่หอพกั อาทิ การได้รับรางวลั การเข้าหอสาย เป็นต้น  และอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต 
โดยสามารถท าการจองหอพกั และพิมพ์ใบช าระเงินผ่านเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th เพ่ือน าไป
ช าระเงินผา่นธนาคาร/Counter Payment 

 ส าห รับการพัฒนาเพิ่ ม เติมในครั ง้ นี ้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
กิจการหอพัก  ให้รองรับการจองหอพักส าหรับ
นิสิ ต ใหม่  และนิสิ ต เก่ า (แบบจอง ทีมและ 
จองเดี่ยว) โดยแบง่ได้ดงันี ้ 

 พฒันาโปรแกรมการลงทะเบียนนิสิตท่ีมี
ความประสงค์จะอยู่หอพกั 

 พฒันาโปรแกรมการบนัทกึการจองห้องแบบเด่ียว  

 ปรับปรุงโปรแกรมการบนัทกึการจอง
ห้องเป็นทีมของนิสิตรุ่นพ่ี  

 พฒันาโปรแกรมการสอบถามเลขท่ี Invoice 
ลา่สดุจ าแนกตามอาคาร การสอบถาม
จ านวนนิสิตท่ีรายงานตวัผา่น IStart 

 ปรับปรุงโปรแกรมการพิมพ์บตัรหอพกั
และรายช่ือของนิสิต 

 ปรับปรุงโปรแกรมการบนัทึกข้อมลู Blacklist ให้สามารถเก็บเป็นประวตัิ Blacklist ของนิสิตท่ีอยูห่อพกัได้ 

 

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

  

http://dormapp.swu.ac.th/
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ระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคาร (เพิ่มเตมิ) 

งานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคารเป็นงานท่ีหาอตัราการใช้งานอาคารและสถานท่ี เพ่ือท า   
การวิเคราะห์หาคา่อตัราการใช้ห้อง (Room Utilization Rate : RUR) และคา่อตัราการใช้พืน้ท่ีห้อง (Space 
Utilization Rate : SUR) ของห้องเรียนและห้องปฏิบตัิการแตล่ะห้อง และน าผลท่ีได้มาหาคา่เฉล่ียรวมของ
แตล่ะอาคาร แล้วจึงน ามาหาคา่ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องโดยจ าแนกเป็นแตล่ะอาคาร และขนาด
พืน้ท่ีห้อง 

งานการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคาร
จะน าข้อมูลจากระบบงานมาจากสองงานหลัก
ได้แก่ 

 งานตารางสอน (SUPREME 2004) 

 งานอาคารและสถานท่ี 

ส าหรับการพฒันาเพิ่มเติมในครัง้นี ้ปรับปรุงและพฒันาระบบการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคาร
ดงันี ้

1.  ปรับปรุงการแสดงเกณฑ์ของรายงานจ านวนชัว่โมง 
จ านวนนิสิต จ านวนชัว่โมงการใช้ห้องเรียนตาม สกอ 
ทัง้ในเวลา และนอกเวลา ตามเวลาจริง 
2.  พฒันารายงานตารางวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พืน้ท่ี
เพ่ือการเรียนการสอน (ในเวลา) ตามหนว่ยงานเจ้าของห้อง  

3.  พฒันารายงานตารางวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
พืน้ท่ีเพ่ือการเรียนการสอน (ในเวลา) ตามประเภทห้อง  

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

กลุม่ผู้ใช้ หนว่ยงาน และกองแผนงาน 

เร่ิมใช้งานปี 2558 
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ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU Web Service) ระยะที่ 1 

  
ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        

(SWU Web Service) เป็นระบบท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ เช่น ข้อมูลนิสิต  ข้อมูลหลกัสูตร ข้อมลูบุคลากร ข้อมลูงานวิจยั ข้อมูลการเงิน 
ข้อมลูอาคารสถานท่ี และข้อมลูด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงานให้สามารถน าข้อมลูไปใช้ในระบบท่ีหน่วยงานพฒันาเพ่ือภารกิจเฉพาะด้านท่ีนอกเหนือจาก
บริการสารสนเทศหลกัของมหาวิทยาลยั อีกทัง้เป็นการลดภาระการด าเนินการด้านการบริการพืน้ฐานทาง
ข้อมลูสารสนเทศของหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลยั และสามารถตรวจสอบ ติดตามการขอใช้บริการ
ข้อมลูสารสนเทศของมหาวิทยาลยัของผู้ใช้ ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีขอบเขตการพฒันาระบบในระยะท่ี 1 ดงันี ้

1. พฒันาและติดตัง้ระบบเว็บเซอร์วิส (SWU Web 
Service) เพ่ือให้บริการข้อมูลผ่านเทคโนโลยี      
เว็บเซอร์วิส โดยใช้โปรแกรมพฒันาระบบดงันี ้

 

2. พฒันาและติดตัง้มอดลูการลงทะเบียนขอใช้บริการข้อมลูจากระบบ SWU Web Service (SWU 
Web Service Register) โดยมีรูปแบบข้อมลูท่ีให้บริการ 2 รูปแบบ คือ Excel (csv) และ XML  

สามารถเข้าใช้บริการข้อมลูได้ท่ี http://webservice.swu.ac.th//WebServiceRegister/ 

กลุม่ผู้ใช้ หนว่ยงานและบคุลากร 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้พฒันา:  Visual Studio 2012 
ภาษาท่ีใช้ในการพฒันา : 1. ASP.NET 

2. C#.NET 
3. Java Script Framework 
(JQuery) 
4. Java Script Library 
(JQGRID) 

ฐานข้อมลู : SQL Server 2012 



25 

รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โฉมใหม่ 

 เว็บไซต์อยา่งเป็นทางการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ต าแหนง่ท่ีอยูเ่ป็น www.swu.ac.th นัน้ 
ได้มีการพฒันาปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอมาเป็นระยะๆ อย่างตอ่เน่ือง นบัตัง้แตเ่ร่ิมมีการพฒันา    
และเปิดเว็บไซต์เป็นครัง้แรกในเดือน ธนัวาคม 2539 

การออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ฉบับใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นท่ี 8 ได้เปิดตัวใน วันมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ  ;วนัท่ี 28 เมษายน  2558 ซึ่งครบรอบ  66  ปี  ในครัง้นี ้คณะกรรมการฝ่ายส่ือสารองค์กร
ร่วมกับส านกัคอมพิวเตอร์ ได้มีแนวคิดด้านการออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ ร่วมกบัหลกัการด้านเทคนิค             
การน าเสนอเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี  ความต้องการและความสนใจ          
ของกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นประชาคม มศว ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ บคุลากร และศิษย์เก่า รวมถึงผู้สนใจทัว่ไป
จากภายนอก (ผู้สนใจเข้าศกึษาตอ่ผู้ เย่ียมชมทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ) 

 หน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยจะน าเสนอรูปภาพหลักซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม      
ของมหาวิทยาลัย ภาพบรรยากาศภายในต่างๆ ท่ีน่าสนใจ และจัดแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์           
และข่าวกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน มศว ร่วมถึงแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
เมนูข้อมูลพันธกิจหลัก (Information about) จัดกลุ่มข้อมูลการน าเสนอตามกลุ่มพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั ได้แก่ 

 ชีวิตใน มศว น าเสนอข้อมลูสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
 วิชาการและหลกัสตูร เป็นลิงก์เพ่ือพาไปท่ีเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ กองบริการการศกึษา 
 การเข้าศกึษา เป็นลิงก์เพ่ือพาไปท่ีเว็บไซต์ของงานรับนิสิตใหม ่
 วิจยั  เป็นลิงก์เพ่ือพาไปท่ีเว็บไซต์ของงานวิจยัของมหาวิทยาลยั 
 พฒันาสงัคมและชมุชน  เป็นลิงก์เพ่ือพาไปท่ีเว็บไซต์ของศนูย์บริการวิชาการแก่ชมุชน 
 ประกนัคณุภาพ เป็นลิงก์เพ่ือพาไปท่ีเว็บไซต์ของงานประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยั 
 คณะและหนว่ยงาน น าเสนอข้อมลูลิงก์เพ่ือไปท่ีเว็บไซต์หนว่ยงานตา่งๆ 
 เก่ียวกบั มศว น าเสนอข้อมลูท่ีส าคญัและเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยั 
 คยุกบัอธิการบดี น าเสนอข้อมลูลิงก์เพ่ือไปยงัเฟสบุ๊คของอธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลยั 

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

กลุม่ผู้ใช้นิสิตปัจจบุนั คณาจารย์และบคุลากร ศษิย์เก่า ผู้ เย่ียมชม 

เปิดใช้งานระบบเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 

http://www.swu.ac.th/
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เว็บไซต์ส านักคอมพวิเตอร์ โฉมใหม่ 

เว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ โฉมใหม่ได้ถกูพฒันาขึน้โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการเนือ้หา
เว็บไซต์ท่ีเรียกว่า CMS  ย่อมาจาก Content Management System ซึ่งเป็นระบบท่ีน ามาช่วยในการสร้าง
เว็บไซต์แบบส าเร็จรูป โดย CMS มีความสามารถเดน่ในด้านการจดัการเนือ้หาเว็บไซต์โดยผู้ ใช้งานสามารถ
จดัการเนือ้หาตา่งๆ  ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้โดยสะดวก ผู้ ใช้งาน CMS Tool ไม่จ าเป็นต้องรู้ภาษาสคริปต์
มากมายก็สามารถสร้างและจดัการเว็บไซต์ได้ซึ่งในปัจจุบนัซอฟต์แวร์ท่ีใช้สร้าง CMS มีหลายตวัด้วยกัน 
เชน่ Joomla, Wordpress รวมทัง้ Dotnetnuke ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีทางส านกัคอมพิวเตอร์เลือกใช้ 

 หน้าแรกของเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ จะน าเสนอแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร         
และข่าวกิจกรรมบริการท่ีน่าสนใจ  ส่ือสิ่งพิมพ์ สนค. สถานะเครือข่ายบัวศรี และปฎิทินบริการ             
ส านกัคอมพิวเตอร์ 

เมนหูลกัมีการจดักลุม่การน าเสนอข้อมลู ดงันี ้
 เก่ียวกบัเรา น าเสนอข้อมลูประวตัิความเป็นมา การบริหารงาน บคุลากรภายใน                    

ส านกัคอมพิวเตอร์ 

 ขา่วสาร น าเสนอข้อมลูขา่วสารประชาสมัพนัธ์ ขา่วการจดัซือ้จดัจ้าง ข่าวรับสมคัรงาน  
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 บริการ น าเสนอบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน  

การสอนและการวิจยั การวิเคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภารกิจตา่งๆ        

ของมหาวิทยาลยั การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีทีให้แก่นิสิต คณาจารย์ บคุลากร     

และบคุคลทัว่ไป 

 ตดิตอ่ น าเสนอข้อมลูรายละเอียดการตดิตอ่ส านกัคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ แผนท่ีตัง้ 

 ดาวน์โหลด รวบรวมไฟล์ตา่งๆ  ส าหรับการดาวน์โหลดเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้งาน 

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

กลุม่ผู้ใช้นิสิตปัจจบุนั คณาจารย์และบคุลากร ผู้ เย่ียมชม 

เปิดใช้งานระบบเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม  2557 

 

 
 

ระบบประมวลผลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มศว 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้มีหน้าท่ีในการรายงานตัว               
และประมวลผลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจ ามาตัง้แต่ปีการศึกษา 2547 มีการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการรายงานตวับณัฑิตเพ่ือเก็บสถิติการเข้าฝึกซ้อม  

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 นี ้       
ส านักคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาระบบประมวลผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึน้มาใหม่เพ่ือให้           
การเดนิแถวเข้าหอประชมุและการน าข้อมลูไปใช้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 



28 

รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ในปีการศกึษา 2556 นี ้มีบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรทัง้สิน้ 18 คณะ รวม 4,204 คน 
ถกูแบง่การเดินแถวเข้าประตทูัง้ 4 จ านวนเท่า ๆ กนั มีเจ้าหน้าท่ีจากส านกัคอมพิวเตอร์คอยรับรายงานตวั
อา่นบาร์โค๊ดล าดบัท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรของบณัฑิตทกุคน  

 นอกจากการ รับรายงานตัวบริ เวณประตูแ ล้ว ส านักคอมพิว เตอร์ยัง มีการด า เนินงาน                    
ในห้องประมวลผลกลาง ท าหน้าท่ีติดตามภาพรวมการรายงานตัวเข้าหอประชุมของบัณฑิตให้เป็นไป    
อย่างถูกต้อง เรียบร้อย ทัง้เ ร่ืองล าดับการรายงานตัวของบัณฑิตและบัณฑิตขาดซ้อม เน่ืองจาก                 
มีความส าคญัอย่างยิ่งในการอ่านช่ือบณัฑิตของคณบดีและการจดัเรียงใบปริญญาบตัรให้ถกูต้องตรงกับ
ล าดบัท่ีบณัฑิตท่ีมาเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรจริง 

ความสามารถของระบบ 

 สามารถออกใบรายงานตวัเพ่ือให้คณะรับรายงานตวับณัฑิตท่ีคณะของตวัเองได้ 
 สามารถบันทึกการมารายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต     

คณะตา่ง ๆ ได้ 
 สามารถออกรายงานสถิตจิ านวนบณัฑิตท่ีมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบตัรในแตล่ะวนัได้ 

กลุ่มผู้ ใช้งานกรรมการฝ่ายรับรายงานตวัและประมวลผลผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรกิตติมศกัดิ ์         
ปีการศกึษา 2556 

เปิดใช้งานระบบเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

 
 

ระบบตดิตามยุทธศาสตร์ 

ระบบติดตามแผนยทุธศาสตร์ SWU Strategy Action Plan Monitoring System เป็นระบบ SWU 
IT Tools ระบบหนึ่งท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั สามารถตอบโจทย์ผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพได้ 
รวมไปถึงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ นอกจากนีย้ังสามารถน า ข้อมูลไป
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ประกอบการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ               
และทนัทว่งที 

ระบบตดิตามแผนยทุธศาสตร์ออกแบบมาเพ่ือให้หนว่ยงานสามารถรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์ มศว 15 ปีผา่นระบบออนไลน์ได้ มีคณุสมบตัท่ีิส าคญัดงันี ้

1. สามารถดรูายละเอียดแผนยทุธศาสตร์หลกั (Super SAP) และแผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ (SAP + 
RAP) ผา่นระบบได้ 

2. ผู้รายงานผล (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายแต่ละหน่วยงาน) สามารถ
ตรวจสอบและรายงานตวัชีว้ดัและแผนงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเองได้ 

3. ผู้รายงานผลสามารถตรวจสอบประวตักิารรายงานผลตวัชีว้ดัและแผนงานของหน่วยงานตนเองในแตล่ะ
แผนยทุธศาสตร์และแตล่ะรอบการรายงานผลได้ 

4. หน่วยงานมีระบบส าหรับบันทึกการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นแฟ้มประวัติ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิโครงการของหนว่ยงานในแตล่ะปีงบประมาณได้ 

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

กลุม่ผู้ใช้ เจ้าหน้าท่ีกองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนของหนว่ยงาน 

เปิดใช้งานระบบเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม  2558 
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บริการวิชาการบริการวิชาการ  
แผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2558-2559  ก าหนดเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ

ได้แก่  
1. พฒันาส านกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นกลางการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ทัง้ระดบัภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั 
2. พฒันาส านกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหลง่สนบัสนนุด้านการพฒันาและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณชน   
3. แสวงหาความร่วมมือกบัองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนเพ่ือขยายขอบเขตรูปแบบและวิธีการ

ของการบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงานตามแนวนโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม         
อยา่งยัง่ยืน (1 จงัหวดั  1 มหาวิทยาลยั) 

 

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     
ระยะที่ 2 

ส านกัคอมพิวเตอร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความส าคญัของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ      
ในการติดต่อส่ือสาร หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ         
จึงจดัโดยเผยแพร่ความรู้ผ่านการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านไอซีทีแก่ นกัเรียน ครู และบคุลากรทางการศกึษาในจงัหวดันครนายก ให้สามารถประยกุต์ใช้
ไอซีที ในการจดัการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคณุภาพมีผู้ เข้าร่วมอบรม  จ านวน 66 คน   
ครัง้ท่ี 1  ระหว่างวันท่ี  12-14 ธันวาคม 2557 และอบรมครัง้ท่ี 2  ระหว่างวันท่ี  23-25 มกราคม 2558       
ณ โรงเรียนวดัโพธ์ิแทน อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก โดยด าเนินการอบรมในหวัข้อ ดงันี ้

1 ) การตดิตัง้และซอ่มบ ารุงคอมพิวเตอร์อยา่งมืออาชีพ 
2 ) การสร้างส่ือบทเรียนออนไลน์ 



31 

รายงานประจ าปี 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  
 

ผลการด าเนินงานตามแนวแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที 

ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ท่ี 16 
เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการพฒันานิสิตและบคุลากรทกุคนของมหาวิทยาลยั ซึ่งเน้นถึงความส าคญั
ของการพฒันานิสิตและบคุลากรให้เป็นผู้ รู้เทคโนโลยี (ICT Literacy) รู้สารสนเทศ (Information Literacy) 
และมีสมรรถนะทางภาษา 3 อย่าง คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและภาษาคอมพิวเตอร์ จึงได้
ก าหนดให้มีกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบสมรรถนะหลัก ดังนี ้สมรรถนะหลัก (Core Competency)          
ด้านไอซีที และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบาย      
และแผนของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที        
ครัง้ท่ี 16 ขึน้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแผน
ยทุธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลยัมาปฏิบตัใิห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บคุลากรของมหาวิทยาลยั
ได้รับความรู้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบตัิการ เพ่ือกระตุ้น         
ให้มีการตระหนกัถึงความส าคญัของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการน านวตักรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ งานมากขึน้  เ พ่ือให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้ รู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
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และรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอยา่งมีวิจารญาณ รู้เท่าทนั และอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 รายวิชา 
โดยมีการจดัฝึกอบรมท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และองครักษ์ ผลการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ท่ี 16  พบว่า ผลการประเมินตามตวัชีว้ดั มีผู้ เข้าอบรม 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 รายวิชาท่ีสามารถเปิดอบรมได้ จ านวน 6 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
100 ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้ เข้าร่วมโครงการในระดับดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 95.14         
เป็นไปตามแผนและตวัชีว้ดัก าหนด การด าเนินงานครัง้นีใ้ช้งบประมาณน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลาในการอบรมน้อยไป 

  

  

งานวิจัยงานวิจัย  
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลากรในการท างานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือค้นหา 

องค์ความรู้ใหม่ๆ   และสง่เสริมการท างานวิจยัสถาบนัท่ีมุง่พฒันางานในภารกิจตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรม
และการสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ และ
มหาวิทยาลัยโดยส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการด าเนินงานงานวิจยั จ านวน 1 โครงการ ดงันี ้

ตารางท่ี 5 : สรุปการด าเนินงานโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ ช่ือโครงการวิจัย หัวหน้าผู้วิจัย 

1. การพฒันาระบบประมวลผลผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นายภทัรชยั ไชยมงคล 
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สถติกิารให้บริการสถติกิารให้บริการ  

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือ     
การเรียนการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ห้องบรรยาย ห้องประชมุ และบริการ Helpdesk แก่นิสิต  
คณาจารย์  บคุลากรของมหาวิทยาลยัและบคุคลทัว่ไป  โดยสรุปในรอบปีงบประมาณดงันี ้

ตารางท่ี 6 :  สถติกิารใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เดือน ปี พ.ศ. จ านวน (คน) จ านวน (ครัง้) จ านวน(ช่ัวโมง) 
นิสิต อาจารย์/

บุคลากร 
นิสิต อาจารย์/

บุคลากร 
นิสิต อาจารย์/

บุคลากร 

ตุลาคม 2557 569 - 1357 - 2724.44 - 
พฤศจิกายน 2557 911 - 1891 - 3795.45 - 
ธันวาคม 2557 413 - 685 - 1330.23 - 
มกราคม 2558 446 - 967 - 1876.21 - 
กุมภาพันธ์ 2558 800 - 1423 - 2805.27 - 
มีนาคม 2558 652 - 1250 - 2432.21 - 
เมษายน 2558 508 - 860 - 1669.44 - 
พฤษภาคม 2558 286 - 562 - 1123.34 - 
มถิุนายน 2558 - - - - - - 
กรกฎาคม 2558 - - - - - - 
สิงหาคม 2558 541 - 902 - 1782.9 - 
กันยายน 2558 554 - 1398 - 2739.59 - 

รวม 5680 - 11295 - 22279.08 - 

หมายเหตุ : เดือนมิถนุายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558  เป็นชว่งปิดภาคการศกึษา 

แหล่งข้อมูล : http://cs.swu.ac.th>รายงาน>รายงานสถิต ิ
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ตารางท่ี 7 : สถติกิารใช้บริการห้องบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง) 
การเรียน 
การสอน 

ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะศึกษาศาสตร์ 3 16 3 - - 

คณะมนุษยศาสตร์ 587 15 1 - 13 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 - - - - 
วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 18 - - - - 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ - - 1 - - 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย - - - - 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพเิศษ - 1   1 
ส านักคอมพวิเตอร์ - 9 17 - - 
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการ
ขนส่งและความปลอดภัย 

- - 1 - - 

ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ 

8 - 8 - - 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

2188 - - - - 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 38 - 72 - - 
คณะสังคมศาสตร์ 55 - - - - 
คณะสังคมศาสตร์ 4 2 - - - 

รวม 2905 43 103 - 15 

แหล่งข้อมูล  :   infoservice.swu.ac.th>งานบริการไอที>สถิติการใ ช้ ห้อง>รายงานการใช้ ห้อง           
(ระบบการจองใช้ห้อง) 
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ตารางท่ี 8 : สถติกิารใช้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง) 

การเรียน 
การสอน 

ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

ส านักคอมพวิเตอร์ - 72 - - 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 5 - - - 
คณะสังคมศาสตร์ - 6 - - - 
คณะมนุษยศาสตร์ - 2 - - 9 
ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ 

- 3 - - - 

ส านักงานอธิการบดี - - - - 3 
ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
สาธารณะ 

- 4 - - - 

รวม - 92  - 13 

แหล่งข้อมูล :  infoservice.swu.ac.th>งานบริการไอที>สถิติผู้ ใช้ห้อง>สส112 การใช้ห้อง และสถานท่ี
ของมหาวิทยาลยั>รายงานการใช้ห้อง (ระบบการจองใช้ห้อง)  
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ตารางท่ี 9 : สถติกิารใช้บริการห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2558 

หนว่ยงาน 

วตัถปุระสงค์การใช้บริการ  (ชัว่โมง) 

การเรียน
การสอน 

การ
ประชมุ 

การ
ฝึกอบรม 

ไมร่ะบ ุ อ่ืนๆ 

คณะมนษุยศาสตร์ 29 - - - - 

คณะสงัคมศาสตร์ 11 - 3 - - 
คณะพลศกึษา 33 - 3 - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 103 - - - - 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ - - - - 3 
คณะสหเวชศาสตร์ 34 - - - - 
คณะเภสชัศาสตร์ 1 - - - - 
วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 8 - - - - 
ส านกังานบริหารกิจการหอพกั - - - - 3 
คณะแพทยศาสตร์ - - 2 - - 
ศนูย์พฒันาสภาพกายภาพ การจดัการ
ขนสง่และความปลอดภยั 

- - - - 3 

ศนูย์สารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์ - - - - 1 
รวม 219 - 8 - 10 

 

แหล่งข้อมูล :  infoservice.swu.ac.th>งานบริการไอที>สถิตผิู้ใช้ห้อง>สส112 การใช้ห้อง และสถานท่ี
ของมหาวิทยาลยั>รายงานการใช้ห้อง (ระบบการจองใช้ห้อง)  
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ตารางท่ี 10 : สถติกิารใช้บริการ  Help  desk ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เดือน ปี พ.ศ. 

บริการ  Help  desk 

นอกสถานท่ี ทางโทรศพัท์ 

จ านวน (ครัง้) จ านวน (ชัว่โมง) จ านวน (ครัง้) จ านวน (ชัว่โมง) 

ตลุาคม 2557 44 68.50 7 4.5 

พฤศจิกายน 2557 41 54.25 7 5.50 
ธนัวาคม 2557 24 26.10 5 4.35 
มกราคม 2558 27 62.35 10 11.50 
กมุภาพนัธ์ 2558 42 55.50 26 23 
มีนาคม 2558 46 72.10 4 1.10 
เมษายน 2558 20 16.25 - - 
พฤษภาคม 2558 11 18.5 4 5.5 
มิถนุายน 2558 14 17.15 1 0.30 
กรกฎาคม 2558 5 6.30 3 3.30 
สิงหาคม 2558 14 23.5 2 2.30 
กนัยายน 2558 15 29.31 5 11.35 

รวม 303 450.21 74 72.7 

 
แหล่งข้อมูล : http://ccapp.swu.ac.th/ccs > Helpdesk >Report Dept 
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การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูน
ความรู้ โดยให้บคุลากรเข้ารับการอบรม ประชมุวิชาการ สมัมนาวิชาการ และศกึษาดงูาน ดงันี ้

ตารางท่ี 11 : สรุปผลด าเนินการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเภท จ านวน (ครัง้) จ านวน (คน) 

ประชุม 5 18 
สัมมนา 22 44 
อบรม 51 107 
ศึกษาดูงาน 4 4 
บรรยาย 12 57 

    หมายเหตุ : จ านวน (คน) เป็นการนบัจ านวนบคุลากรท่ีได้รับการพฒันาบคุลากรในแตล่ะครัง้ 

 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการบริหารจัดการเนือ้หาบนเว็บไซต์               
ส านักคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้เกิดการความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ
เว็บไซต์และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั โดยใช้ DotNetNuke ซึ่งเป็น Content Management 
System (CMS) และเป็น Open source ท่ีมหาวิทยาลยัเปิดให้บริการแก่หน่วยงาน โดยจดัอบรมเม่ือวนัท่ี             
19 มิถนุายน 2558  ณ ห้อง Computer training room (ห้อง 1101) ส านกัคอมพิวเตอร์ ชัน้ 11 อาคาร
นวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มศว ประสานมิตร 
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การการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส านักคอมพวิเตอร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส านักคอมพวิเตอร์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกเข้ามาเย่ียมชมและ

ศกึษาดงูานส านกัคอมพิวเตอร์ ในด้านตา่งๆ  ดงันี ้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะนักศึกษา
ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เข้ามา
เย่ียมชมศึกษาดูงานเร่ืองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจดัการเว็บไซต์ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2557    
ณ ห้องประชมุทางไกล VC 1 ส านกัคอมพิวเตอร์ ชัน้ 12 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้จดัการอบรมโครงการพฒันาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่
บคุลากรเพ่ือพฒันาศกัยภาพด้านภาษาองักฤษให้เกิดทกัษะในด้านตา่งๆ อาทิเช่น ทกัษะการฟัง พดู อ่าน 
เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมทัง้การออกเสียงท่ีถูกต้องและชัดเจน ก าหนดจัดอบรมในเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (ห้อง 1103) ส านักคอมพิวเตอร์ ชัน้ 11 
อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี  มศว ประสานมิตร 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์
ศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามผ่านเว็บไซต์รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมสู่ชุมชนเพ่ือให้
เป็นไปตามภารกิจหลกั ยทุธศาสตร์และการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัโดยมีนโยบายให้
การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ วัฒนธรรม            
อันดีงามเพ่ือให้คงอยูคู่ป่ระเทศไทยสืบไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลด าเนินการดงันี ้

 

 
ผู้บริหารและบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ร่วมตกับาตร     

เนื่องในงานปีใหม ่มศว ประสานมิตร เมื่อวนัท่ี                   
25 ธนัวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าส านกังานกองกิจการนิสติ 

อาคารส านกังานอธิการบดี และลานเลน่ล้อ 

 

 
ผู้บริหารและบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม 

วนัสงกรานต์ จดัโดยมหาวิทยาลยั 
เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2558 ณ มศว องครักษ์ 

 
การรดน า้ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวนัสงกรานต์ 

เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2558 
ณ บริเวณห้องโถงชัน้ 12 ส านกัคอมพิวเตอร์ อาคาร

นวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

 
ผู้บริหารและบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน           

"วนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ" ประจ าปีพทุธศกัราช 
2558 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ณ บริเวณห้องแปด

เหลีย่ม อาคารวจิยัและการศกึษาตอ่เนื่อง                   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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กจิกรรมกจิกรรมส าคัญส าคัญในรอบปีในรอบปี  
ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมส าคญัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดงันี ้

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iTunes U ผ่านระบบออนไลน์ ในนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.นพ. เฉลิมชยั บญุยะลีพรรณ ท่านอธิการบดี ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iTunes U ผ่านระบบ
ออนไลน์ ในนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ศ.ดร.ปานสิ ริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดี             
ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สมภพ รอดอมัพร ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ ตวัแทน
ของบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ อีส เอเชีย (ประเทศไทย) และตวัแทนบริษัท ยูฟิคอน จ ากัด เข้าร่วม กิจกรรม      
ในครัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชมุทางไกล ชัน้ 12 ส านกัคอมพิวเตอร์ อาคารนวตักรรม 
ศ.ดร.สาโรช บวัศรี มศว ประสานมิตร 
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กิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2558 

ส านกัคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมกบัมหาวิทยาลยัจดังานวนัเด็ก ประจ าปี 2558 ภายใต้ช่ือ "เด็กไทย
ยคุใหม่รักษ์ไทยรักษ์โลก" โดยส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดับธู "รักไทย รักษ์โลก รัก ICT" เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 
2558 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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ประชุมเชิงปฏิบัตกิารประจ าปี 2558 ส านักคอมพวิเตอร์  

 

ในปีนี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการให้แก่ผู้บริหารและบคุลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ ในเร่ือง “การสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)” เพื่อสร้างความเข้าใจ                  
ในกระบวนการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) และทบทวน วิเคราะห์ขัน้ตอนการให้บริการ ปัญหาและ
อปุสรรคการให้บริการของส านกัคอมพิวเตอร์ รวมถึงการก าหนดทางเลือกที่ดีในการแก้ปัญหาและอปุสรรคการให้บริการ
ของส านกัคอมพิวเตอร์  เมื่อวนัที่ 7 และ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ  ห้องบรรยายบวัศรี ส านกัคอมพิวเตอร์ ชัน้ 11 อาคาร
นวตักรรม ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช บวัศรี มศว ประสานมิตร และ โรงแรมเฟลกิซ์ ริเวอร์แคว  รีสอร์ท จงัหวดักาญจนบรีุ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้นี  ้ได้ รับเกียรติจาก ดร .มณิสรา บารมีชัย หัวหน้าสาขาโลจิสติกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง “การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้       
การบริหารจดัการแบบลีน”  หลงัจากนัน้ได้จดัประชุมกลุม่ย่อย เพื่อทบทวน วิเคราะห์ขัน้ตอนการให้บริการ ปัญหาและ
อปุสรรคการให้บริการของหน่วยงาน พร้อมทัง้น าเสนอและสรุปทางเลือกที่ดีในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป  ได้แก่ 
บริการเปลี่ยนรหสับวัศรีไอดี (Buasri ID) การขอข้อมลูสารสนเทศผ่าน Web Service การลดขัน้ตอนการให้บริการห้อง  
เพื่อการเรียนการสอนและการประชมุ รวมทัง้การจดัการหนงัสอืรับเข้าของส านกัคอมพิวเตอร์ 
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พธีิมอบใบประกาศเกียรตคุิณแก่บุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของส านักคอมพวิเตอร์ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 และได้มอบใบประกาศ        
เกียรติคณุ และของท่ีระลึกให้แก่บคุลากรดีเดน่ จ านวน 5 ท่าน  ในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าส านกั
คอมพิวเตอร์  เม่ือวนัท่ี  26 มกราคม 2558  ณ ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลาย  ชัน้ 12 ส านกัคอมพิวเตอร์ 
อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี   ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ ข้าราชการดีเด่น ประเภทปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึน้ไป 

 

 

 
นางสาวอมรรัตน์ เอือ้มานะสกุล ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทปฏิบัติงานไม่ครบ 5 ปี  
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นางสุธาทพิย์ ผนวกสุข ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึน้ไป  

 
นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ ต าแหน่ง ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช านาญงาน ข้าราชการดีเด่น ประเภทปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึน้ไป  

 
นายนายภัทรชัย ไชยมงคล ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทปฏิบัติงานไม่ครบ 5 ปี 
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การประกันคณุภาพการศกึษา

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ         

ตามองค์ประกอบคุณภาพส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ท่ีส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ รับผิดชอบ              
มีจ านวน  2  องคป์ระกอบ  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักคอมพิวเตอร์  ประจ าปีการศึกษา 2558                
โดยได้รับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั)  จากคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายใน จ านวน   5  ทา่น ประกอบด้วย  

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิชชากร  จารุศริิ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปานใจ  ธารทศันวงศ์  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. อาจารย์วยัวฑุฒ์  อยูใ่นศลิ    กรรมการ 
4. อาจารย์รุ่งทิวา   แย้มรุ่ง    กรรมการ 
5. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พนัธุ์     กรรมการและเลขานกุาร 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของส านกัคอมพิวเตอร์  ตลอดปีท่ีผ่านมาบรรลุตวับ่งชี ้
และเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  ระหว่างวนัท่ี  25 –  27 สิงหาคม  2558  โดยมีคะแนน 
4.57  จากคะแนนเตม็  5  มีผลการประเมิน ดงันี ้

 

ตารางท่ี  12 : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน (เฉลีย่) ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50   ต้องปรับปรุง เร่งดว่น 
1.51 – 2.50   ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   ระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50   ระดบัด ี
4.51 – 5.00   ระดบัดีมาก 

จ านวน   
ตวับง่ชีท้ี่
ประเมิน ตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที ่ 1  
การสนบัสนนุการผลติบณัฑิต  

4 4 ดี 1 

องค์ประกอบที่  2  
การวจิยั  

 -  - -  -  

องค์ประกอบที่  3  
การบริการวิชาการ  

 -  -  -  - 

องค์ประกอบที่  4  
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

 - -   -  - 

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจดัการ  

4.24 4.6 ดีมาก 15 

คะแนนเฉล่ียรวม  4.22 4.57 ดีมาก 16 

  

 
บรรยากาศการต้อนรับ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รับฟังรายละเอียดและข้อเสนอแนะ           
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

ประเมินฯ และผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารความเส่ียงการบริหารความเส่ียง  
ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดให้การควบคมุภายในเป็นภารกิจท่ีส าคญัภารกิจหนึ่งในการปฏิบตัิ

ราชการประจ าปีงบประมาณ  และได้ด าเนินกิจกรรมการควบคมุภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมี
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ บริหารและบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์  ตามค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ท่ี  42/2557 ลงวันท่ี  
24 กรกฎาคม 2557 เป็นผู้ก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

ส าหรับการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการควบคุม
ภายในตามแนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงสายสนบัสนนุวิชาการ  ในประเด็นตา่งๆ  เช่น  ความเส่ียง
ท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการหน่วยงาน  ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความปลอดภัย และความเส่ียงตาม
บริบทของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การบริหารของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการจดัท าระบบการควบคมุภายในและมีการติดตามประเมินผล  
จดัท ารายงานเสนอส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  รวมทัง้ตวัชีว้ดัการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2550  ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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ตารางท่ี 13 : การประเมินความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล าดับ ด้านความเส่ียง กิจกรรม ความเส่ียงที่พบ 

1. ด้านการปฎิบตังิาน 4 1. ข้อมลูท่ีส ารองไมส่ามารถใช้งานได้         
หรือสญูหาย 

2. เครือข่ายไมส่ามารถใช้งานได้เน่ืองจาก       
มีผู้บกุรุกภายนอก 

3. ระบบเครือข่ายไมส่ามารถใช้งานได้ทกุวนั
ตลอด 24  ชัว่โมง  

4. ระบบสารสนเทศไมส่ามารถให้บริการได้    
ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

2. ด้านการบริหารจดัการหนว่ยงาน 1 จ านวนบคุลากรไมค่รบตามอตัราก าลงัท่ีมีอยู่ 

3. ด้านยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ 1 การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ด้าน ICT       
ของส านกัคอมพิวเตอร์ไมบ่รรลตุามเป้าหมาย 
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แนวทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร ์ปี 255แนวทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร ์ปี 25599

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒได้ก าหนด “ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสาร ”                

เป็นยทุธศาสตร์หนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลยั และให้ความส าคญักบัการประยกุต์ไอซีทีเพ่ือการพฒันา
นิสิตและบุคลากร กระบวนการท างาน การเรียนการสอน การวิจยั และการบริหารจดัการ หรืออาจกล่าว  
ได้ว่าเพ่ือการพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยัในทุกด้านยทุธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
จึงนบัเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเป็นอย่างยิ่ง ส านกัคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดแูลและให้บริการไอซีที จึงได้เสนอแนวทางการพฒันาส านกัคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนบัสนนุงานบริหารของมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี ้ 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 
1. ติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลยั (Data Center) ณ อาคาร      

นวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการส ารองข้อมลูเพ่ือรองรับเหตภุัยพิบตัิ 
3. ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องครักษ์ 
4. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องครักษ์  
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5. ติดตัง้ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller      
และ Access Point) 

6. ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนสว่น Hyper-V ของระบบ Cloud computing 
7. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์ 
8. ติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) มศว ประสานมิตร 
9. ปรับปรุงระบบพิสูจน์ตวัตน 
10. ปรับเปล่ียนเครือข่ายไปสู่ IPv6 
11. ติดตัง้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) 
12. เพิ่มช่องสญัญาอินเทอร์เน็ต มศว โพธิวิชชาลยั จงัหวดัตาก 

 

การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีท่ีดี 
1. บริการซอฟแวร์เพ่ือการพฒันาและการวิจยัด้านไอซีที (DreamSpark) 
2. ส่งเสริมระบบการติดต่อส่ือสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย 

(Google Apps) 
  

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร 

1. โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนส าหรับงานบริการ 

2. ศึกษาแนวทางการจัดหาอุปกรณ์ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
ส านกัคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 

3. จดัหาอปุกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) มศว องครักษ์ 

 

ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 
1. โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยั              

ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
2. โครงการพฒันาระบบ SWU-SAP Monitoring System  ส าหรับผู้บริหาร 
3. โครงการพฒันาระบบงาน TQF ระยะท่ี 3 
4. โครงการพฒันาระบบการรับนิสิตใหม่ต่างชาติออนไลน์ (ภาษาองักฤษ)  

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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5. โครงการศึกษาห้องเรียนต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการเรียน
การสอน 

6. โครงการพฒันาระบบงานอาคารและสถานท่ี 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่ 
1. โครงการพฒันาระบบบริหารการเงินงบประมาณและบญัชีของมหาวิทยาลยั (ERP) 
2. โครงการพฒันาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระยะท่ี 1 

 

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. โครงการบ ารุงรักษาระบบ HURIS 
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบ SUPREME 2004 
3. โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ือง Web Application 
2. ระบบประชาสมัพนัธ์ข้อมูลมหาวิทยาลยัผ่าน Mobile Device 
3. ศึกษาระบบบริหารการจดัการเว็บไซต์ 
4. ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจดัเว็บไซต์ (CMS) 

 

ส่งเสริมและการบริการการเรียนการสอนวิชาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
1. เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจดัการเรียนการสอน Online 
3. โครงการจดัท าระบบ Digital Portfolio 
4. โครงการส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 
5. โครงการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education System) 
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คคณะจัดท าณะจัดท า  

ที่ปรึกษา 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั วิริยะสทุธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

3. ดร.อรรณพ โพธิสขุ รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

4. นายสมบญุ อดุมพรยิ่ง รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

5. ดร.สธิุดา อรรถยานนัทน์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาววิลาวลัย์ บวัข า ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

7. นายดเิรก อึง้ตระกลู ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

8. นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรตศิกัดิ ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

9. นางสาวสวิุมล คงศกัดิต์ระกลู ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
บรรณาธิการ 

นางพชัรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
กองบรรณาธิการ 

1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ ์ ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

2. นายสนัต ิสขุยานนัท์ ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

3. นายนคร บริพนธ์มงคล ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

4. นางสาววณิชยา ทองสมนกึ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
ออกแบบรูปเล่มและปก 

นายปวริศร เมธานนัท์ ปก/กราฟิก 
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