
 

   

 

  

 

 

 

 



 

สารจากผู้อาํนวยการ 
ปี งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ .2560 เป็ น ปี ท่ี ส่ี ขอ ง       

การดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์              

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ         

ท่ี ขั บ เค ล่ื อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ท า ง ด้ า น ไอ ซี ที ข อ ง            

ทางมหาวิทยาลยัซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีดําเนินการ  

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  

2. ด้านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลยั 

3. ด้านการบริการทางด้านห้องปฏิบัติการ

คอม พิ ว เตอ ร์แล ะการบ ริการด้าน ต่างๆ  ให้ แ ก่ 

คณาจารย์ นิสิต บคุลากร พนกังาน และบคุคลทัว่ไป 

 การดําเนินงานต่างๆ ได้รับการร่วมแรงร่วมใจ                   

จากบุคลากรเป็นอย่างดีในรอบปีท่ีผ่านมา และได้มุ่งมั่น

พฒันาศกัยภาพด้านต่าง  ๆของระบบไอซีทีเคร่ืองมือหลัก

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับเปล่ียนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล                     

(Digital University) และมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พร้อม      

เข้าสูย่คุเศรษฐกิจและสงัคมการเรียนรู้แบบดจิิทลัตอ่ไปในอนาคต 

สุดท้ายนีข้อขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้ บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้ บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ นิสิต 

คณาจารย์ และบุคลากรท่ีให้การสนับสนุนงานของสํานักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ           

ทีมผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์ทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจดําเนินงานต่างๆ และช่วยกัน

พฒันางานไอซีทีให้กบัมหาวิทยาลยัด้วยดีเสมอมา 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร 

ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

ตลุาคม 2560 
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สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมดําเนินการเม่ือปีพุทธศกัราช 2526       

ในรูป โครงการจัดตัง้สํานักบริการคอมพิวเตอร์  ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นสว่นราชการ ท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบง่ส่วนราชการในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2536  ลงวันท่ี  29  ธันวาคม 2536  สํานักคอมพิวเตอร์มีบทบาทและหน้าท่ีในด้าน

ประสานงานการวางแผน และกําหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ         

การบริหารของมหาวิทยาลยั รวมทัง้การสนบัสนนุให้บริการระบบเครือข่าย ห้องปฏิบตัิการสําหรับการเรียน

การสอนและบริการอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากนัน้ในวันท่ี  7  กันยายน  2541 ได้มีการเปิดสํานักงาน

คอมพิวเตอร์  ศูนย์องครักษ์ เพ่ือขยายการบริการของสํานักคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร          

และนิสิตท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต่อมาเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มีประกาศ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัท่ี 10/2559 กําหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในของสํานกัคอมพิวเตอร์ 

แบ่งเป็น  6 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. สํานักงานผู้ อํานวยการ 2. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 3. ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4. ฝ่ายปฎิบัติการและบริการ 5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา          

และ 6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

สํานักคอมพิวเตอร์มีพัฒ นาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ               

เพ่ือผลกัดนั และดําเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั  

เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และการพัฒนาการเข้าสู่ยุคสังคมการเรียนรู้แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 

ตอ่ไป 
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ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลสาํนักคอมพวิเตอร์ 
ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ ภารกจิ และยุทธศาสตร์ 

 

 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

 

พัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ื อพัฒ นาภารกิจ                     
ของมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดําเนินการและประสานงานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันา
มหาวิทยาลยั 

 

1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยั 

4. บริการการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

5. บริการวิชาการ 

6. สนบัสนุนงานวิจยัและงานอ่ืน ๆ 

 

 

จากพนัธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั สํานกัคอมพิวเตอร์

จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนางานสําหรับปี พ.ศ. 2560 – 2564 ตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์      

สํานกัคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ไว้  5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒ นาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒ นาภารกิจของ

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มี

ศกัยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร การเรียนการสอนการวิจยั ทํานบํุารุง

ศลิปวฒันธรรม และบริการวิชาการแก่สงัคม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัอย่าง      

ครบวงจรส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการค้นคว้าวิจยัและการเรียนการสอน

ส่งเสริมและพัฒ นาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพและ                    

มีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งเสริม         

และพฒันาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบการบริหารสํานกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหาร          

และการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สอดรับภารกิจและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
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โครงสร้างสาํนักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ มีผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชา      

และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์           

โดยมีคณะกรรมการประจําสํานกัคอมพิวเตอร์ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล นโยบายและการบริหารงานของสํานกั

คอมพิวเตอร์ มีรองผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ     

กํ ากับ ดูแล ก ารดํ า เนิ น งาน ต าม ภ ารกิ จ ใน ฝ่ าย ต่ างๆ  แล ะ เพ่ื อ ให้ ก ารป ฏิ บัติ งาน ต าม ห น้ า ท่ี                         

และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักคอมพิวเตอร์จึงกําหนดให้มี

ผู้ อํานวยการสํานักงานผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ดแูลรับผิดชอบงานของสํานักงานผู้ อํานวยการ   

และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานประจําฝ่ายเพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของแต่ละฝ่าย ดังแสดง          

ตามแผนภมูิการบริหารงานภายในดงันี ้

 

 

 

แผนภาพ 1 : โครงสร้างการบริหารงานของสาํนักคอมพวิเตอร์ 

สภามหาวทิยาลยั 

อธกิารบด ี

รองผูอ้ํานวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์

ผูอ้ํานวยการ 
สํานักงาน

ผูอ้ํานวยการสํานัก
คอมพวิเตอร ์

หวัหนา้ฝ่าย 
ระบบ

สารสนเทศ 

ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้
ฝ่าย 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศกึษา 

 

ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้
ฝ่าย 

ระบบคอมพวิเตอร ์
และเครอืขา่ย 

 

ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพวิเตอร ์

ผูอ้ํานวยการ 
สํานัก

คอมพวิเตอร ์

รองผูอ้ํานวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์

ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้
ฝ่าย 

บรกิารคอมพวิเตอร ์
องครักษ์ 

หวัหนา้ฝ่าย 
ปฏบิตักิาร
และบรกิาร 

รองผูอ้ํานวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์
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  คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพวิเตอร์ 

1. ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพวิเตอร์ ประธานกรรมการ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร) 

2. รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์) 

3. รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

(ดร.อรรณพ  โพธิสขุ) 

4. รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

(นายสมบญุ  อดุมพรย่ิง) 

5. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ กรรมการ 

(ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง) 

6. อาจารย์ นายแพทย์ สริุยา  ผ่องสวสัดิ์ กรรมการ 

(ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคล) 

7. หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ  กรรมการ 

(นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์) 

8. หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย กรรมการ 

(นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ – ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย) 

9. หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ  กรรมการ 

(นายสนัต ิ สขุยานนัท์) 

10. หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา กรรมการ 

(นางสาวสวิุมล  คงศกัดิ์ตระกลู – ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา) 

11. หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  กรรมการ 

(นายธนรรณพ  อินตาสาย – ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์) 

12. ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานกุาร 

(นางพชัรินทร์  สนธิวนิช) 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  2560 
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   ผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

   รองผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

คณะผู้บริหารสาํนักคอมพวิเตอร์ 

 
  จากซ้ายไปขวา  

แถวที่ 1 – พชัรินทร์,ดร.อรรณพ,ผศ.ดร.สมภพ,วิลาวลัย์ 
 แถวที่ 2 – ประกิจ,มหทัธวฒัน์,สมบญุ,สวุิมล,พรทิพย์,ผศ.วชัรชยั,ธนรรณพ,สนัต ิ

  

 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร 

(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

   

 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั   วิริยะสทุธิวงศ์ 

(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

2. ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 

(ข้าราชการเกษียณอาย)ุ 

3. นายสมบญุ  อดุมพรย่ิง  

(สงักดัสํานกัคอมพิวเตอร์) 
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ผู้ช่วยผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

  

 

1. นางสาววิลาวลัย์  บวัขํา  

(สงักดัสํานกัคอมพิวเตอร์) 

2. นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ ์

(สงักดัสํานกัคอมพิวเตอร์) 

3. นางสาวสวิุมล  คงศกัดิต์ระกลู 

(สงักดัสํานกัคอมพิวเตอร์) 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2560 
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1. สาํนักงานผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

บุคลากรสาํนักคอมพวิเตอร์ จาํนวน 6 ฝ่าย 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากซ้ายไปขวา  

   ชศูรี,สธุาทิพย์,วณิชยา,พชัรินทร์,ดนยั,จฬุารัตน์,กรัณฑ์รัตน์,สพุชัชา,วรรณี,นฤด ี
    

1. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้ อํานวยการสํานกังานฯ 

2. นางสธุาทิพย์  ผนวกสขุ นกัวิชาการเงินและบญัชี 

3. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง นกัวิชาการพสัด ุ ชํานาญการ 

4. นางชศูรี  เชาวนารมย์ นกัวิชาการเงินและบญัชี 

5. นางสาวจฬุารัตน์  จําชาติ นกัวิชาการพสัด ุ

6. นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ บคุลากร 

7. นางสาววณิชยา  ทองสมนกึ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

8. นางสาวนฤดี  สขุลํา้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

9. นางสาวสพุชัชา  สีเสวก นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวจิตตมิา  ชา่งไม้ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 

11. นางวรรณี  สมบญุประเสริฐ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 
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2. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากซ้ายไปขวา  

            ปวรุตม์,อมรรัตน์,ฐิตาภา,วนัทนา,วิลาวลัย์,พรทิพย์,มณฑล,ีสราล,ีพงษ์ทิพย์,ทวศีกัดิ ์

1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์ หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

2. นางสาววิลาวลัย์  บวัขํา นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ชํานาญการพิเศษ 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

3. นางสาววนัทนา ผ่องภักต์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นางสาวมณฑลี ลิม้กิจเจริญภรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นางสาวฐิตาภา  จิโสะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7. นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8. นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

9. นางสาวสราลี  บลัลงัน้อย   นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10. นายทวีศกัดิ์  ตู้แก้ว นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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3. ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     จากซ้ายไปขวา  

              จกัรพนัธ์,ธนกฤต,ประกิจ,สธิุสา,ธญัย์ธรฐ์ ,มหทัธวฒัน์,อมรเวช,เฉลิมพล 
 

1. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบ

 คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

2. นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการพิเศษ 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

3. นางสาวธญัย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายอมรเวช   อปุถมัภากลุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นายจกัรพนัธ์   อินสดุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวสธิุสา  แจม่สขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประจาํสาํนักคอมพวิเตอร์ มศว องครักษ์ 

7. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8. นายธนกฤต  อบุลวฒัน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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4. ฝ่ายปฎิบัตกิารและบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากซ้ายไปขวา  

                                   เอนกวิทย์,อดุร,สนัติ,สมภพ,ถาวร              

1. นายสนัต ิ สขุยานนัท์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

2. นายถาวร  หงษ์ทอง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. นายอดุร  วงษ์ไทย ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4. นายสมภพ  ศรีเอียง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

5. นายเอนกวิทย์  พลรบ ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   จากซ้ายไปขวา  

                                   ภทัรชยั,สวิุมล,ชยัวฒัน์,ปวริศร    

1. นางสาวสวิุมล  คงศกัดิ์ตระกลู ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่าย 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

2. นายชยัวฒัน์   ชา่งกลงึ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายปวริศร  เมธานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายภทัรชยั  ไชยมงคล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
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6. ฝ่ายบริการคอมพวิเตอร์ องครักษ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   จากซ้ายไปขวา  

                                   อํานาจ,ธนรรณพ,จนัทนา,สกิุจ,วรเศรษฐ์  

1. นายธนรรณพ  อินตาสาย ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่าย 

 บริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

2. นางสาวจนัทนา  หม่ืนพนัธ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ปฏิบตักิาร 

3. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายอํานาจ  นิ่มนวล ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

5. นายสกิุจ  วินยัธรรม ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
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สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มีท่ีทําการตัง้อยูท่ี่ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร ซึ่งมีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบ จํานวน 4 ชัน้ คือ ชัน้ 11, 12, 13 และ 14        

และอยู่ท่ีอาคารเรียนรวม ชัน้ 3 สํานักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งเป็น

ห้องบรรยายเพ่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ 

รวมทัง้ห้องประชมุ ดงันี ้

ตารางท่ี 1  ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 

 
ประเภทห้อง 
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1. ห้องบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 
ห้อง 34-1104 
(ห้องบรรยายบวัศรี) 

อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์   ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 11 

264 1 - 1 66 1 66 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน 

ห้อง 34-1101 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 11 
132 1 - 1 - 32 32 

ห้อง 34-1102 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์   ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 11 
194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 34-1103 อาคารนวตักรรม 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 เพ่ือบริการ 

ห้อง 34-1101 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์   ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 11 
132 1 - 1 - 32 32 

ห้อง 34-1102 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 11 
194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 34-1103 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 11 
117 1 - 1 - 21 21 

ห้อง 301 อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์ 216 - - - - 101 102 
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4. ห้องประชุม 

ห้องประชมุ ดร.สนุทร  แก้วลาย 
(ห้อง 34-1202) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 12 

264 1 - 1 40 - 25 

ห้องประชมุสํานกังานฯ 
(ห้อง 34-1401) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 14 

27 - - 1 13 - 13 
 
 

ห้องประชมุทางไกล1  VC 1 
(ห้อง 34-1201) 

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 

บวัศรี ชัน้ 12 

72 1 - 1 13 - 13 

ห้อง 303 
(ห้องประชมุทางไกล2  VC 2) 

อาคารเรียนรวมชัน้ 3  องครักษ์ 35 - - - 10 - 21 

 รวมทัง้สิน้ 1,998 11 - 12 142 368 551 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
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โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการในเร่ืองการวางแผน พฒันา ตลอดจนกํากับดแูลเครือข่าย “บวัศรี” 

ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้เร่ิมเปิดให้บริการอย่างเป็น

ทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี” ครัง้ท่ี 10 เม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2539  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์           

ในการวางเครือข่ายใยแก้วนําแสงให้ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลยั สําหรับการรองรับ  

งานพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศ

ห้องสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศัพท์สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหาร     

และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็นกลไกสําคญัท่ีจะนําไปสู่การพฒันาคณุภาพ

ของการเรียน การสอน และการวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจดัการของมหาวิทยาลัย

รวมถึงเป็นเส้นทางสําหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูล             

ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน

ข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของเครือข่ายบัวศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มศว 

ขนาดชอ่งสญัญาณ (Bandwidth)  

● ระหวา่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว ประสานมิตร 2 Gbps 

● ระหวา่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว องครักษ์ 2 Gbps 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั มศว องครักษ์ 1 Gbps 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั องครักษ์ (VoIP และสํารองชอ่งสญัญาณ       

กรณีฉกุเฉิน) 
35 Mbps 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั โรงเรียนสาธิต มศว ปทมุวนั 10 Mbps 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน 40 Mbps 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัสระแก้ว 

 

10  Mbps 

 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัตาก    10 Mbps 

● เครือข่ายหลกั (Campus Backbone) 1 Gbps 

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

โครงขา่ยใยแก้วนําแสง (Optical Backbone)  

● ระหวา่งอาคาร ภายใน  มศว ประสานมิตร 32  อาคาร 

● ระหวา่งอาคาร ภายใน มศว องครักษ์ 42  อาคาร 

จํานวนอปุกรณ์สวิตช์ (Switch) 154  เคร่ือง 

จํานวนเคร่ืองแมข่า่ย (Server) 49  เคร่ือง 

จํานวนเคร่ืองแมข่า่ยเสมือน (Virtual Server) 80  เคร่ือง 

ความจขุองระบบจดัเก็บข้อมลู  

● จํานวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage) 14  เคร่ือง 

● ขนาดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูทัง้หมด 136  TB 

จํานวนจดุให้บริการเครือขา่ยไวเลสแลน  (WiSE)  711  จดุ 

จํานวนจดุให้บริการเครือขา่ยไวเลสแลน (ความร่วมมือกบัภาคเอกชน)  860  จดุ 
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โทรศพัท์ผา่นเครือขา่ยบวัศรี (VoIP)  

● หนว่ยงานใช้บริการ 49  หนว่ยงาน 

● จํานวนหวัเคร่ืองโทรศพัท์ 1,000 เคร่ือง 

จํานวนจดุเช่ือมเครือขา่ย (UTP) 3,700 จดุ 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,000 เคร่ือง 

จํานวนเคร่ืองสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 3  เคร่ือง 

จํานวนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉกุเฉิน (Generator) 2  เคร่ือง 
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แผนภาพ 2 : การเช่ือมตอ่เครือขา่ยบวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 3 : การเช่ือมตอ่เครือขา่ยบวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย        

รวมเป็นเงินทัง้สิน้   38,795,892 บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนห้าพนัแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  

ประกอบด้วย เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  รวมเงิน  11,898,300  บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหม่ืน

แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  และงบประมาณเงินรายได้ รวมเงิน  26,897,592 บาท (ย่ีสิบหกล้านแปดแสน

เก้าหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส่วนใหญ่เป็น

คา่ใช้จ่ายดําเนินงานเพ่ือปฏิบตัิงานตามพนัธกิจของหน่วยงาน จํานวน 16,663,011 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.95 

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จํานวน 12,847,781 บาท     

คดิเป็นร้อยละ 33.12 และเป็นคา่ใช้จา่ยบคุลากร จํานวน 9,285,100 บาท คดิเป็นร้อยละ 23.93 

ตารางท่ี 3 : งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาํนักคอมพวิเตอร์ 

             แยกตามประเภทงบประมาณและแหล่งเงนิ 

 

ประเภท

งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ งบพัฒนาหน่วยงาน 

และมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

งบบุคลากร - 4,122,000 - 4,122,000 

งบดาํเนินงาน 790,100 9,908,600 2,235,792* 12,934,492 

งบลงทุน 10,983,200* 595,200 - 11,578,400 

งบเงนิอุดหนุน 125,000 8,568,300 - 8,693,300 

งบรายจ่ายอื่น - 1,136,500 - 1,136,500 

งบกลาง - 331,200 - 331,200 

รวมทัง้สิน้ 11,898,300 24,661,800 2,235,792 38,795,892 

* รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรระหว่างปีเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จํานวน 8,000,000 บาท สําหรับ

รายการค่าจ้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication 

Center) และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน  2,235,792  บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายด้านเครือขา่ย Internet ผา่นระบบ Metro Lan  
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ตารางท่ี 4 : ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาํนักคอมพวิเตอร์  

               แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งเงนิ 

 

 ประเภทค่าใช้จ่าย  งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิ

รายได้ 

งบพัฒนาหน่วยงาน

และมหาวิทยาลัย 
รวมทัง้สิน้ 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน

เพื่อปฏิบตัิงานตาม

พันธกิจของ

หน่วยงาน 

3,898,300 12,764,711 - 16,663,011 

42.95 % 

ค่าใช้จ่ายด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนภารกิจของ

มหาวทิยาลัย 

8,000,000 2,611,989 2,235,792 12,847,781 

33.12 % 

 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 9,285,100 - 9,285,100 

23.93 % 

รวมทัง้สิน้ 11,898,300 24,661,800 2,235,792 38,795,892 

 

 

21 

 

 



 
รายงานประจําปี 2560  สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์        

และเครือข่าย ได้แก่ การลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย 

(Wireless LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด   

การพฒันาการให้บริการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตพืน้ฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6  โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 



 
รายงานประจําปี 2560  สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

  

  

 

การจัดพธีิลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  

“การตดิตัง้อุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)” 

ระหวา่ง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กบั บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 ณ ห้องปฐมบริบท ชัน้ 1 อาคารประสานมติร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

       การติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพ่ือเพิ่มคุณภาพสัญญาณ ขยายพืน้ท่ี         

การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทัง้ประสานมิตร             

และองครักษ์ ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัสระแก้วและตาก

ซึ่งจะทําให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกับมหาวิทยาลยั สามารถใช้

ประโยชน์จากอุปกรณ์ ส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก                  

และรวดเร็วขึน้ สนองกบัการพฒันาระบบการเรียนการสอนและวิจยัของมหาวิทยาลยั 

โดยมีการวางและติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ในอาคารต่างๆ ภายในพืน้ท่ี    

ของมหาวิทยาลยั หลงัจากทําการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ทัง้นี ้จํานวนจดุ 

Wireless LAN  มีจํานวนทัง้สิน้  666 จดุ ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)                                                          จํานวน  269 จดุ 

2. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)                                                                   จํานวน  309 จดุ 

3. ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                 จํานวน    50 จดุ 

4. วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดัสระแก้ว                            จํานวน    15 จดุ 

5. วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดัตาก                                  จํานวน   23 จดุ 
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                                                              ต้อนรับแขกผู้ มีเกียรตท่ีิเข้าร่วมงาน 

     

ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์กลา่วรายงานความเป็นมาในการจดังาน 

     

อธิการบดีกลา่วถึงวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัและความร่วมมือในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 

      

ภาพบรรยากาศภายในพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
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มศว ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ฐานและบริการ       

ท่ีรองรับ IPv6 ประจาํปี พ.ศ.2560 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ท่ีผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับโล่รางวัล    

เชิดชูเกียรติ  IPv6 ประจําปี  พ .ศ.2560 แก่หน่วยงาน          

ท่ีให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื น้ฐาน 4 ด้าน คือ 

เว็บไซต์  (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) 

โดเมนเนม (DNS) และ DNSSEC กับนาวาอากาศเอก 

สม ศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  รองป ลัดกระทรวงดิจิทัล เพ่ื อ

เศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน      

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

                                          

         

                                                                                          ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์                          

ข                                                                                              เข้ารับโลร่างวลัเชิดชเูกียรติ IPv6  

 

 

    

                                                                    

      ถ่ายภาพหมูเ่ป็นท่ีระลกึร่วมกนั   
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การพฒันาระบบสารสนเทศ 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการปรับปรุง        

และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ     

และให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้ ใช้งาน ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ 

ผู้บริหาร  และบคุลากรของมหาวิทยาลยั อาทิเช่น ระบบสนบัสนนุกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา

แห่งชาติ  ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(SWU Web Service) ระบบงานรับนิสิตใหม่ และการจัดหาระบบบริการการศึกษาใหม่เพ่ือทดแทน

ระบบงานเดมิ เป็นต้น โดยสรุปได้ดงันี ้
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ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ                 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้จัดจ้างบริษัทท่ีได้รับการคดัเลือกตามระเบียบพัสดุเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจดัการ

ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยมี

เป้าประสงค์ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยให้การทํางาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมยั และรองรับนโยบาย

การบริหารการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   อีกทัง้ต้องสามารถนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลยัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ประกอบด้วยทัง้หมด 32 งาน ดงันี ้

 งานฐานข้อมลูกลาง  งานประเมินคณุภาพอาจารย์ผู้สอน ปค 003 

 งานบริหารจดัการสทิธ์ิ  งานประเมินคณุภาพรายวิชา ปค 004 

 งานอาคารและสถานท่ี  งานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 การถ่ายโอนข้อมลู  งานบริหารงานบณัฑิต 

 งานหลกัสตูร  งานรับรายงานตวันิสติใหม ่

 งานรับนิสติใหม ่  งานพ้นสภาพนิสติ 

 งานทะเบียนนิสติ  งานการตรวจสอบหนงัสอืค้างสง่ 

 งานตารางสอน  งานปริญญาบตัร 

 งานภาระงานสอน  งานตรวจสอบวฒุิจากภายนอก 

 งานการเงิน  งานผู้สาํเร็จการศกึษาก่อน  ปีการศกึษา 2536 

 งานลงทะเบียน  งานรางวลั 

 งานผลการเรียน  งานบริหารและจดัการกิจการหอพกั 

 งานคําร้อง  งานศิษย์เก่าสมัพนัธ์ 

 งานกิจกรรมนิสติ  งานภาวะการหางานทําของบณัฑิต 

 งานทนุการศกึษา  งานแบบสอบถามความพงึพอใจนายจ้าง 

 งานกองทนุกู้ยืมเพ่ือการศกึษา  งานการสง่ข้อมลูให้กบัหนว่ยงานภายนอก 

กลุ่มผู้ใช้           คณาจารย์ นิสิต บคุลากร และบคุคลทัว่ไป 

เปิดให้บริการ    คาดวา่จะเร่ิมใช้งานในปีการศกึษา  2561 
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ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(SWU-TQF) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้พัฒนาระบบ

ส นั บ ส นุ น ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  (SWU-TQF) 

เพิ่ ม เติม เพ่ื อรองรับ งานป ระกันคุณ ภ าพ

การศึกษ า ปี ก ารศึกษ า 2559 โดยจัด ทํ า

รายงานการประเมินตนเองและรายงานผล    

ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  (ม ค อ .7)             

ใน รูป แ บ บ  Microsoft Word Template ท่ี มี

การเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการศกึษาของมหาวิทยาลยั โดยแตล่ะหลกัสตูรสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานตามสิทธิการใช้งาน        

เม่ือผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ผู้ มีสิทธิการดาวน์โหลด                

ให้ดําเนินการอัพโหลดเอกสาร มคอ.7 ในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือจัดเก็บไฟล์บนระบบ SWU-TQF และมี

รายงานสถิติการบนัทึก มคอ. เพ่ือบริการข้อมลูการจดัทํา มคอ.1 – มคอ.7 เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันา

คณุภาพของมหาวิทยาลยั รวมถึงคณะสามารถตดิตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานได้ 

 

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

กลุ่มผู้ใช้              คณาจารย์ บคุลากร 

เปิดให้บริการ     มิถนุายน  2560 
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ระบบแสดงผลสอบวัดสมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ (SWU-SET) 

ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง นโยบาย

การยกระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 5 ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้     

นิสิตทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดบัอดุมศึกษาท่ีสถาบนัสร้างขึน้    

หรือเห็นท่ีสมควร จะนํามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถ

เ ที ย บ เ คี ย ง ผ ล กั บ  Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ห รื อ

มาตรฐานอ่ืน เพ่ือให้ทราบระดบัความสามารถของนิสิตแตล่ะคน โดยเร่ิมตัง้แตปี่การศกึษา 2559 เป็นต้นไป 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

จงึได้กําหนดให้มีการจดัสอบ

วดัระดับความสามารถด้าน

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  SWU-SET 

ให้กับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 

และชัน้ปีท่ี 4  ในปีการศกึษา 

2559 เ พ่ื อ เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล        

ในการประมวลผลเพ่ือวัด

พัฒนาการทางภาษาองักฤษของนิสิต โดยศูนย์ภาษาเป็นผู้ ดําเนินการจดัสอบ และเพ่ือให้นิสิตสามารถ

ตรวจสอบผลสอบวัดระดบัความสามารถด้านภาษาอังกฤษ SWU-SET  ได้สะดวก รวดเร็ว  ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

สํานกัคอมพิวเตอร์จึงได้     พฒันาระบบเพ่ือนําข้อมูลผลการสอบ    เข้าระบบ SUPREME 2004 เพ่ือให้นิสิตสามารถ

ตรวจสอบผลสอบวัดระดบัความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ ผ่านอินเทอร์เน็ต 

รวมทัง้คณะสามารถตรวจสอบผลการสอบ

ได้เชน่เดียวกนั 

 

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

กลุ่มผู้ใช้  บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

เปิดให้บริการ ปีการศกึษา 1/2559     
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ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web Service) 

 

ใน ปี นี ไ้ ด้ มี ก ารส่ ง เส ริม แ ล ะ

ให้ บ ริก า ร ข้ อ มู ล ผ่ า น ระ บ บ

สนับสนุนการบริหารและการ

บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

(SWU Web Service) ลักษณ ะ

การให้บริการข้อมลูเป็นลกัษณะ

ข้ อ มู ล เฉ พ า ะ รู ป แ บ บ ก า ร

ให้บริการข้อมลูมีทัง้แบบ SOAP 

และ REST ซึ่งหน่วยงานท่ีขอใช้

บริการสามารถเลือกรูปแบบท่ีต้องการได้ การเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบมีการเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัย       

มีการเก็บประวัติการใช้งาน ข้อมูลท่ีให้บริการได้แก่ ข้อมูลนิสิต ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลพืน้ฐาน          

ของมหาวิทยาลยั วตัถปุระสงค์การนําข้อมลูไปใช้สว่นใหญ่นําข้อมลูเข้าระบบสารสนเทศอ่ืน และใช้ในงาน

ประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีขอรับบริการข้อมูล ได้แก่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศกึษา 

บณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายพฒันาคณุภาพ สํานกังานอธิการบดี   และสํานกัหอสมดุกลาง 

 

 

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

กลุ่มผู้ใช้             บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

เปิดให้บริการ      กมุภาพนัธ์ 2560 
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ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HUman Resource Information System) 

 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  

ได้ มี พัฒ นาระบบ เพิ่ ม เติม เพ่ื อ      

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้

ครอ บ ค ลุม ค วาม ต้ องการขอ ง

ผู้ ใช้งานตามระเบียบข้อบงัคบัของ

การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ   

ของรัฐ  เพ่ื อส่ ง เส ริม การเข้าใช้    

งานระบบสารสนเทศ และเพ่ือดแูล

และปรับปรุงข้อมูลในระบบให้

ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ ค ร บ ถ้ ว น ร ะ บ บ

สารสนเทศทรัพยากรบคุคลมีผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงันี ้

เปิดให้บริการ มอดูล รายละเอียด กลุ่มผู้ใช้งาน 

กมุภาพนัธ์ ทะเบียนประวตัิ - พัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้รองรับการจัดบุคลากร      

ลงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ พร้อมทัง้ออกคําสั่ง             

และจดัทํารายงานท่ีเก่ียวข้อง 

- ปรับปรุงโปรแกรม และรูปแบบรายงานเพ่ือให้

รองรับผู้แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยั 

- อบรมการใช้งานระบบ 

งานบคุคล

ระดบั

หนว่ยงาน    

และบคุลากร

ภายใน

หนว่ยงาน 

ลาศกึษา - ปรับปรุงโปรแกรม และรายงานเพ่ือให้รองรับผู้

แส ด งเจ ต น าเป ล่ี ยน ส ถ าน ภ าพ เป็ น พ นัก งาน

มหาวิทยาลยั 

 

ส่วนทรัพยากร

บคุคล 
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เปิดให้บริการ มอดูล รายละเอียด กลุ่มผู้ใช้งาน 

มิถนุายน  ภาระงาน - พฒันาโปรแกรมสําหรับจดัเก็บผลงานทางวิชาการ

เพ่ือใช้ในการตรวจประเมินประกนัคณุภาพการศกึษา 

- ปรับปรุงโปรแกรม และรายงานเพ่ือให้รองรับ          

ผู้ แสดงเจตนาเป ล่ียนสถานภาพ เป็นพ นักงาน

มหาวิทยาลยั 

- อบรมการใช้งานระบบ 

บคุลากร

ภายใน

หนว่ยงาน 

สิงหาคม  เล่ือนขัน้

เงินเดือน 

- ปรับปรุงโปรแกรมและรายงาน ท่ี เก่ียวข้องใน        

การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั เพ่ือให้

รองรับหลักเกณฑ์การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลยั 1 ตลุาคม 2560  

- อบรมการใช้งานระบบ  

งานบคุคล

ระดบั

หนว่ยงาน 

 

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

กลุ่มผู้ใช้              บคุลากรภายในหนว่ยงาน 

เปิดให้บริการ     กนัยายน 2553 
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ระบบงานรับนิสิตใหม่ (Admission System) 

 

ระบ บ รับ นิสิต ใหม่  (Admission System)     

ได้มีการพฒันาระบบเพิ่มเตมิ เพ่ือรองรับการ

คดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2561 Thai University Central 

Admission System (TCAS)   โ ด ย ร ะ บ บ

สามารถแบ่งรอบการรับสมัคร เป็น 5 รอบ 

ได้แก่  

• รอบท่ี 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน 

• รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา 

• รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกนั 

• รอบท่ี 4 การรับแบบ Admission 

• รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ   

ลักษณะการทํางานของระบบ  สามารถเปิดรับสมัคร เป็น 5 รอบ การให้บริการข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ

ผู้สมคัรเป็นไปอย่างรวดเร็วและถกูต้อง  ขา่วประชาสมัพนัธ์ สาขาท่ีเปิด     รับสมคัร ข้อมลูหลกัสตูรบริการ 

download แบบฟอร์มต่างๆ  การรับสมัคร  การตรวจสอบผลการชําระค่าเงิน  ค่าสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ          

ดสูถานท่ีสอบ ขัน้ตอนการสมคัร สถิติการรับสมคัร ข้อมูลการสมคัร การประกาศผลสอบ และการเรียกดู

รายงานสถิตติา่งๆ  ผา่นหน้าเว็บไซต์รับนิสิตใหมแ่บบออนไลน์  

 

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

กลุ่มผู้ใช้                ผู้สนใจสมคัรสอบ 

เปิดให้บริการ         มิถนุายน 2560 
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งานพมิพ์ใบเสร็จ ส่วนการคลัง 

งานพั ฒ นาและปรับปรุงการออกใบเสร็จรับเงิ นในระบบสารสนเทศเพ่ื องานบริการการศึ กษา                       

(SUREPEME 2004)   ดงันี ้

1.งานปรับรูปแบบใบเสร็จรับเงนิ 

1.1. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามรูปแบบใบเสร็จใหม ่โดยให้เปล่ียนใช้ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัแทน   

ตราครุฑ (ตามรูปแบบท่ีแนบท้ายเอกสาร) ให้เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

1.2. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสามารถจําแนกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินท่ีออกให้ก่อนวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559

ในรูปแบบใบเสร็จรับเงินแบบเก่า และการออกใบเสร็จรับเงินท่ีออกให้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 

เป็นต้นไป ในใบเสร็จรับเงินรูปแบบใหม ่

1.3. สามารถพิมพ์ใบเสร็จซํา้ได้ ตามท่ีได้รับการกําหนดสิทธ์ิ และตามคณุสมบตัข้ิอ 1.2 

 งานรายงาน 

สามารถออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ 
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1.4. สามารถออกรายงาน ทะเบียน คมุเงินรายได้คา่สมคัรสอบลว่งหน้าได้ โดยให้ยอดรับโอน คงเหลือ 

เทา่จํานวนเงินท่ีมาจากไฟล์ธนาคาร และเทา่กบัเงินท่ีเข้าบญัชีมหาวิทยาลยั 

1.5. สามารถออกรายงานค่าสมัครสอบจากไฟล์การชําระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคาร แต่ยังไม่มี        

การออกใบเสร็จรับเงินได้ โดยให้แจงรายละเอียดจํานวนเงินท่ีรับโอน คือ จํานวนค่าสมัครสอบ          

ท่ีเรียกเก็บ และยอดสว่นตา่งท่ีชําระเกิน  

1.6. สามารถออกรายงานสรุปการรับเงินประจําวันแยกตามประเภทเงินท่ีรับ(รหัสค่าใช้จ่าย) และ

หนว่ยงานท่ีชําระเงิน โดยประเภทเงินท่ีรับ ให้แยกตามระดบัการศกึษา 

1.7. สามารถออกรายงานการโอนเงินค่าสมัครสอบตามใบเสร็จรับเงินประจําวนั ตามเลขท่ีใบนําส่ง          

ค่าสมัคร ระดับการศึกษา ธนาคาร จํานวนเงิน จํานวนคน ผลรวมจํานวนคน และจํานวนเงิน       

และสามารถพิมพ์รายงานได้ตามชว่งวนัท่ีท่ีต้องการได้  

1.8. สามารถออกรายงานสรุปการรับเงินคา่สมคัรสอบจากไฟล์การชําระเงินคา่สมคัรสอบจากธนาคาร 

ตามเดือน วนัท่ี อตัราเงินท่ีโอนเข้าธนาคาร/คน  ระดบัการศึกษา ธนาคาร จํานวนเงิน จํานวนคน 

ผลรวมจํานวนคน และจํานวนเงิน  และสามารถพิมพ์รายงานได้ตามชว่งวนัท่ีท่ีต้องการได้  

1.9. สามารถออกรายงานการรับเงินค่าสมัครสอบจากไฟล์การชําระเงินค่าสมัครสอบจากธนาคาร

ประจําวัน ตามวันท่ี อัตราเงินท่ีโอนเข้าธนาคาร/คน  ระดับการศึกษา ธนาคาร จํานวนเงิน       

จํานวนคน ผลรวมจํานวนคน และจํานวนเงิน  และสามารถพิมพ์รายงานได้ตามช่วงวันท่ี              

ท่ีต้องการได้ 

2. งานสอบถามข้อมูล 

2.1. สามารถสอบถามข้อมูลการเงินของนิสิต กรณีท่ีนิสิตทําการเปล่ียนสภาพ หรือเปล่ียนแผน         

การเรียน 

 

 

URL                         SUPRME 2004 

กลุ่มผู้ใช้                  บคุลากรผู้ รับผิดชอบงานการเงิน ภายในหนว่ยงาน 

เปิดให้บริการ           พฤศจิกายน 2559 
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SUPREME 2004 http://dormapp.swu.ac.th 

ระบบงานบริหารจัดการหอพัก 

ปรับปรุงการแสดงผลช่ือหน่วยงานในหน้าจอโปรแกรม และรายงาน ทัง้ในระบบ SUPREME 2004 และ 

ระบบจองห้องพักออนไลน์ http://dormapp.swu.ac.th หลังจากมีการเปล่ียนช่ือหน่วยงาน ตามประกาศ

มหาวิทยาลยัฯ ฉบบัท่ี 10/2559  เร่ืองการแบง่หน่วยงานภายในของสว่นงาน พ.ศ.2559 จากเดิม สํานกังาน

บริหารจดัการหอพกั เปล่ียนเป็น ศนูย์บริหารกิจการหอพกั          

 

 

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

กลุ่มผู้ใช้               นิสิต และบคุลากรผู้ รับผิดชอบภายในหนว่ยงานศนูย์บริหารกิจการหอพกั 

เปิดให้บริการ      ธนัวาคม 2559  
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ระบบบริหารจัดการการปฏบิัตงิานล่วงเวลา (OT) 

 

ระ บ บ บ ริห ารจัด ก ารก าร

ปฏิ บัติ งานล่วงเวลา (OT)           

ได้พัฒนาเพิ่มเติมส่วนของ           

การบันทึกการปฏิบัติงาน,       

การคํานวณผลค่าตอบแทน      

แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ร า ย ง า น             

ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ืออํานวยความ

ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น 

ลักษณ ะการทํางานระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถนําเข้าข้อมลู

ตารางปฏิบตัิงาน ข้อมูลเวลา

ปฏิบัติงาน (ข้อมูลจากเคร่ืองสแกนลายนิว้มือ) นําเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้ระบบทําการคํานวณเวลา                  

ในการปฏิบัติงาน และแสดงผลค่าตอบแทน  โดยผู้ ใช้สามารถเข้าสู่ ระบบเพ่ือตรวจสอบข้อมูล                

การปฏิบตัิงานของตนได้ ระบบสามารถพิมพ์รายงานค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามรูปแบบเอกสาร      

สว่นการคลงัของมหาวิทยาลยั    

 

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

กล่มผู้ใช้งาน             บคุลากรในหนว่ยงาน 

เปิดให้บริการ            มกราคม 2560 
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การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา 

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการให้บริการห้องเพ่ือการเรียนการสอน               

และยกระดับการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยดําเนินการจัดซือ้ครุภัณฑ์มาใช้         

ในห้องเรียน Smart Classroom เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี

สมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนําเนือ้หารายวิชามาเผยแพร่ในชัน้เรียนในรูปแบบ    

ท่ีมีความน่าสนใจและทนัสมยัมากขึน้  และนิสิตสามารถมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในชัน้เรียนมากกว่า

การนั่งฟังบรรยายทั่วไป รวมถึงนิสิตสามารถค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียนหรือใช้ทบทวนภายหลังจาก               

ท่ีเรียนเสร็จแล้ว ได้สะดวกทกุท่ี ทกุเวลา และทกุอปุกรณ์ (Anywhere, Anytime, Any Device)     

สํานักคอมพิวเตอร์จึงจําเป็นต้องจัดซือ้ครุภัณฑ์มาใช้ในห้องเรียน Smart Classroom ทัง้ประสานมิตร    

และองครักษ์ โดยมีครุภณัฑ์เพ่ือบริการดงันี ้

 
1. ห้องบรรยายบวัศรี (01-34-1104) 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน 

 เคร่ืองบนัทกึการเรียนการสอน 

 Interactive Projector  

 Wireless Presentation 

 Apple TV  

 อปุกรณ์กระจายสญัญาณ 
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 จดุตอ่เครือขา่ย (LAN) 

 จอ LCD 

 ชดุขยายเสียง 

2. ห้องปฏิบตักิารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  3 (01-34-1103)  ประสานมิตร และ ห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) องครักษ์ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับผู้สอน และผู้ เรียน 

 Interactive LCD 

 Wireless Presentation 

 Apple TV 

 อปุกรณ์กระจายสญัญาณ 

 จดุตอ่เครือขา่ย (LAN) 

 ชดุขยายเสียง 

 

กลุ่มผู้ใช้                       นิสิต คณาจารย์ และบคุลากร   

เปิดให้บริการ             พฤษภาคม 2560 

 

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (SWU DNN) เวอร์ชัน 9 

SWU DNN เป็นระบบจัดการเนือ้หาบนเว็บไซต์แบบ Web Application Framework สามารถสร้างเว็บไซต์        

เพิ่มและแก้ไขเนือ้หาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น โมดลู ปลัก๊อิน และธีม เป็นต้น โดยมี

หนว่ยงาน และโครงการตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัใช้งานอยูจํ่านวน 41 เว็บไซต์ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) 

 

ลาํดับ เว็บไซต์ หน่วยงาน 

1 ai.swu.ac.th คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

2 hu.swu.ac.th คณะมนษุยศาสตร์ 

3 science.swu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ 
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ลาํดับ เว็บไซต์ หน่วยงาน 

4 econ.swu.ac.th คณะเศรษฐศาสตร์ 

5 itunes.swu.ac.th โครงการ iTunes U มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6 secure.swu.ac.th นโยบายความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ 

7 tqa.pcmc.swu.ac.th ฝ่ายคณุภาพ  โรงพยาบาลชลประทาน 

8 pm.op.swu.ac.th ฝ่ายจดัการทรัพย์สิน  สํานกังานอธิการบดี 

9 erp.op.swu.ac.th ฝ่ายบริหารข้อมลูทรัพยากร 

10 qd.swu.ac.th ฝ่ายพฒันาคณุภาพ 

11 execsecretary.op.swu.ac.th ฝ่ายเลขานกุารผู้บริหาร สํานกังานอธิการบดี 

12 academic.swu.ac.th ฝ่ายวิชาการ 

13 math.science.swu.ac.th ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

14 home.science.swu.ac.th ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

15 chem.science.swu.ac.th ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

16 micro.science.swu.ac.th ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

17 bio.science.swu.ac.th ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

18 physics.science.swu.ac.th ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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ลาํดับ เว็บไซต์ หน่วยงาน 

19 materials.science.swu.ac.th ภาควิชาวสัดศุาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

20 cs.science.swu.ac.th ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

21 gsc.science.swu.ac.th ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  คณะวิทยาศาสตร์ 

 22 wise.swu.ac.th ระบบเครือขา่ยไวเลสแลน มศว (WiSE) 

23 bnt.swu.ac.th ระบบสถานะเครือขา่ยบวัศรี (Buasri Network Traffic) 

24 husotrf11.swu.ac.th เวทีวิจยัมนษุยศาสตร์ไทย ครัง้ท่ี 11 

25 cus.hu.swu.ac.th ศนูย์การศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ 

26 dorm.swu.ac.th ศนูย์บริหารกิจการหอพกั 

27 sciedcenter.swu.ac.th ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ 

28 finance.op.swu.ac.th สว่นการคลงั สํานกังานอธิการบดี 

29 studentaffairs.op.swu.ac.th สว่นกิจการนิสิต สํานกังานอธิการบดี 

30 hr.op.swu.ac.th สว่นทรัพยากรบคุคล สํานกังานอธิการบดี 

31 genadmin.op.swu.ac.th สว่นบริหารงานกลาง สํานกังานอธิการบดี 

32 planning.op.swu.ac.th สว่นแผนและยทุธศาสตร์ สํานกังานอธิการบดี 

33 phydo.op.swu.ac.th สว่นพฒันากายภาพ สํานกังานอธิการบดี 
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ลาํดับ เว็บไซต์ หน่วยงาน 

34 sd.op.swu.ac.th สว่นพฒันาความยัง่ยืน องครักษ์  

35 irco.op.swu.ac.th สวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี 

36 legal.op.swu.ac.th สวนวินัยและกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี 

37 edservices.op.swu.ac.th สวนสงเสริมและบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

38 cc.swu.ac.th สํานักคอมพิวเตอร 

39 op.swu.ac.th สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

40 ilc.swu.ac.th สํานักนวัตกรรมการเรียนรู 

41 intaudit.op.swu.ac.th หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 

 
สํานกัคอมพิวเตอร์ได้อพัเกรดระบบ เพิ่มความปลอดภยั และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

จนถึงปัจจบุนัเป็นเวอร์ชนั 9 พร้อมทัง้อพัเกรดโมดลูตา่งๆ ท่ีจําเป็นดงันี ้

1. สว่นติดตอ่ผู้ใช้ (User interface) ถกูออกแบบใหม ่โดยเปล่ียนเมนคูวบคมุจาก Control Panel            

เป็น Persona Bar มีความทนัสมยั สวยงามและใช้งานง่ายย่ิงขึน้ 

2. โมดลูตา่งๆ สว่นใหญ่ถกูพฒันาใหม ่โดยใช้เทคโนโลยีของ React.js 

3. มีเมน ูAbout เพ่ือไปยงั Documentation Center หรือศนูย์ข้อมลูของระบบ DNN 

4. เพิ่มธีมแบบใหม่ 

5. สามารถแก้ไข Mail Server ได้โดยผู้ดแูลเว็บไซต์  

6. อพัเกรดโมดลูจดัการบทความ (EasyDNNnews)  เป็นเวอร์ชนั 8 

7. อพัเกรดโมดลูจดัการรูปภาพ (EasyDNNgallery) เป็นเวอร์ชนั 8  

8. อพัเกรดโมดลูจดัการแบนเนอร์ (EasyDNNrotator) เป็นเวอร์ชนั 8 
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URL                                  http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5728 

กลุ่มผู้ใช้งาน                 นิสิต อาจารย์ บคุลากร ศษิย์เก่า และบคุคลทัว่ไป 

เปิดให้บริการ                   28 มิถนุายน 2560 
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การตดิตามผลการเรียนผ่าน SWU Mobile   

จากการเร่ิมให้บริการ SWU Mobile ในปี พ.ศ. 2559 มีการให้บริการข้อมูลท่ีหลากหลายประกอบด้วย                                                                                   

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การสืบค้นข้อมูลนิสิตและ

บุคลากร การตรวจสอบตารางเรียน กิจกรรมนิสิต รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลการยืมคืนหนังสือจากทาง

สํานกัหอสมุดกลาง สําหรับนิสิตและคณาจารย์ และความสามารถอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2560 นี ้ได้มีการเพิ่ม           

การให้บริการการตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางแอพพลิเคชัน SWU Mobile ได้นิสิตทัง้ในระดับ      

ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา สามารถตรวจสอบ 

 

- ระดบัเกรดเฉล่ียสะสมในแตล่ะภาคการเรียน 

- ระดบัเกรดเฉล่ียในแตล่ะภาคการเรียน 

- จํานวนระดบัผลการเรียนท่ีได้ในแตล่ะภาคการเรียน 

- จํานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนและท่ีผา่นในแตล่ะภาคการเรียน 

 

 

หน้าจอการตรวจสอบผลการเรียนนิสิตผ่านทาง SWU Mobile 
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URL    

                                     http://www.swu.ac.th/swumobile.php  

                                     https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.swu.mobile  

 

กลุ่มผู้ใช้                             นิสิตปัจจบุนั   

เปิดใช้งานระบบเม่ือวันท่ี         30 ธนัวาคม 2559 

Version 1.3.1 

 

 
 
 

สถติกิารใช้งาน SWU Mobile 
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ระบบตดิตามแผนยุทธศาสตร์ มศว SWU-SAP เวอร์ช่ัน 3.0   

ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ มศว (SWU Strategy Action Plan Monitoring System: SWU-SAP)          

มีการตดิตัง้ใช้งานมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2557 มีการพฒันา ปรับปรุง เพิ่มความสามารถเพ่ืออํานวยความสะดวก

ให้แก่ การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนประจําหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลส่วนแผนยุทธศาสตร์                  

มาอย่างต่อเน่ือง  ในปี พ.ศ. 2560 ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ มศว ได้มีการปรับปรุงการบนัทึกข้อมูล

โครงการหน่วยงานให้สามารถเช่ือมโยงกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัได้ และมีการเก็บ

ข้อมูลงบประมาณโครงการท่ีแต่ละหน่วยงานมีการดําเนินงาน ส่งผลให้สามารถสํารวจและสรุปข้อมูล

จํานวนโครงการ และงบประมาณท่ีแต่ละหน่วยงานมีความเก่ียวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัได้ 
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จํานวนโครงการและงบประมาณสํานกัคอมพิวเตอร์สอดคล้องแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั            

ประจําปีงบประมาณ 2560 

 

 
จํานวนโครงการและงบประมาณของทกุหนว่ยงานท่ีมีความสอดคล้องแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

ประจําปีงบประมาณ 2560 

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

กลุ่มผู้ใช้                             นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สว่นแผนและยทุธศาสตร์และบคุลากรท่ีสนใจ  

เปิดใช้งานระบบเม่ือวันท่ี   1 มีนาคม 2560 

Version 3.0 
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ระบบแบบสาํรวจความคิดเหน็ผู้ใช้บัณฑิต (SURVEY-GRAD) 

ในแตล่ะปีการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการออกแบบสอบถามเก็บรวบรวมสถิต ิความคิดเห็น

ของผู้ ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งข้อมูลให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําระบบแบบสํารวจความคิดเห็น            

ผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ตขึ น้ ม าใน ปี การศึกษ า 2559 ส าม ารถให้ บุคล ากรฝ่ ายพัฒ น าคุณ ภ าพ บัน ทึ กผ ล                      

การตอบแบบสอบถามและตรวจสอบสถิติผลสํารวจผ่านระบบจากการส่งแบบสอบถามกลับมาจาก         

ผู้ใช้บณัฑิตได้  ในปีการศกึษา 2560 สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบแบบสํารวจความคดิเห็นผู้บณัฑิต

เพิ่มเติม โดยเพิ่มความสามารถให้ผู้ ใช้บณัฑิตสามารถตอบแบบสอบถามผ่านระบบท่ีทางมหาวิทยาลัย

จดัทําขึน้ได้ทนัที ส่งผลให้เกิดการตอบแบบสอบถามเป็นไปได้รวดเร็วขึน้ ได้อตัราการตอบแบบสอบตาม

จากผู้ใช้บณัฑิตเพิ่มขึน้มากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

นอกจากนีร้ะบบยงัสามารถให้อาจารย์หรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในแต่ละคณะและหลกัสูตรสามารถเข้ามา

ตรวจสอบสถิตผิลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ ใช้บณัฑิตในหลกัสตูรท่ีบคุลากรมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวข้องได้ 
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ตวัอยา่งหน้าจอการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตผา่นระบบ SURVEY-GRAD 
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สถิตริะดบัความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีการตอบผา่นระบบ SURVEY-GRAD ปีการศกึษา 2560 

 

 

 

URL                                        https://survey-grad.swu.ac.th/  

กลุ่มผู้ใช้                            ผู้ใช้บณัฑิต ฝ่ายพฒันาคณุภาพ บคุลากรท่ีดแูลหลกัสตูรคณะ  

เปิดใช้งานระบบเม่ือวันท่ี      1 มีนาคม 2560 

Version 2.0 
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ระบบตดิตามเร่ืองร้องเรียนและคดีความ (CALTS) 

เพ่ือให้การดําเนินคดีและเร่ืองร้องเรียนของส่วนวินยัและกฏหมายมีการติดตามอย่างเป็นระบบมากขึน้ 

สํานักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทําระบบติดตามเร่ืองร้องเรียนและคดีความ (Case And Lawsuit Tracking 

System : CALTS) ทําให้นิติกรของมหาวิทยาลยัสามารถติดตามเร่ืองร้องเรียนและคดีความท่ีตนเองเป็น

ผู้ รับผิดชอบได้ ช่วยให้การดําเนินกิจกรรมทางคดีความเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ลดข้อพิพาท             

ท่ีอาจเกิดขึน้หากมีการดําเนินคดีความลา่ช้าได 

 

 
 
 
 
URL                                      http://calts.dld.oop.swu.ac.th/  

กลุ่มผู้ใช้                               ส่วนงานวินยัและกฏหมาย 

เปิดใช้งานระบบเม่ือวันท่ี     1 สิงหาคม 2560 

Version 1.0 
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เว็บไซต์พธีิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ิมเปิดใช้งานตัง้แต ่1 ตลุาคม 2553 ปัจจบุนัถกูออกแบบให้รองรับกบัอปุกรณ์สมาร์ทโฟน สําหรับเผยแพร่

ข้อมูลแก่ผู้ สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทราบเก่ียวกับกําหนดการฝึกซ้อม             

การแต่งกายและทรงผมท่ีถูกต้อง คํากล่าวปฏิญาณตน ข้อบังคับ-ข้อควรปฏิบัติ การเข้าตรวจสอบ        

ความถูกต้องของลําดับท่ีและรายช่ือในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับการมีงานทําและการศึกษาต่อของบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมถึงข้อมูลสําหรับ

ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวกับผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรในระดบับัณฑิตศึกษา ระดบัปริญญาตรี     

และข้อมลูร้านค้า 

 
 

 
URL                           http://commencement2.swu.ac.th/ 

กลุ่มผู้ใช้งาน             ผู้ สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วันเปิดใช้งาน            20 ตลุาคม 2560 

Version 2.0 
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บริการวิชาการ 

       แผนยุทธศาสตร์สํานักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564  กําหนดเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ     

ได้แก่ 1) พฒันาสํานกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นกลางการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ทัง้ระดบัภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 2) พัฒนาสํานักคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน  และ 3) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทัง้ภาครัฐ           

และเอกชนเพ่ือขยายขอบเขตรูปแบบและวิธีการของการบริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทแีก่ชุมชน  ระยะที่ 2 

สํานักคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความสําคัญของการนําไอซีทีมาใช้ในการส่งเสริม

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ นําท้องถ่ิน ผู้ นําชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครนายก สามารถประยกุต์ไอซีที หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึกทกัษะในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีเพ่ือ

เตรียมความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีจึงจดัโครงการพัฒนาศกัยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน 

ระยะท่ี 2  โดยเผยแพร่ความรู้ผา่นการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

 

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 

1. จํานวนการจดัอบรม 

 

ครัง้ 

 

2 

 

การจดักิจกรรมฝึกอบรมด้านไอซีทีให้แก่

นัก เรียน  ค รู บุคลากรทางการศึกษ า 

รวม ถึงผู้ นํ าท้องถ่ิน  ผู้ นํ าชุม ชน  แล ะ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครนายก ณ สํานักคอมพิวเตอร์  มศว 

องครักษ์  โดยจัดกิจกรรม  2 กิจกรรม 

ดงันี ้

1. กิจกรรมท่ี 1  : การจดัการและ

ประยกุต์ใช้งานโปรแกรมในระบบ

คอมพิวเตอร์อยา่งมืออาชีพ 
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ตัวชีวั้ด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลดาํเนินงาน 

2. กิจกรรมท่ี 2  : การพฒันาเว็บไซต์

หนว่ยงานด้วยระบบบริหารจดัการ     

เว็บไซต์ (CMS) 

• อบรบครัง้ท่ี 1   

วนัท่ี  16 – 17 กมุภาพนัธ์ 2560  

• อบรมครัง้ท่ี  2   

วนัท่ี  23 – 24  กมุภาพนัธ์ 2560 

2. จํานวนผู้ เข้ารับบริการ คน 60 60 คน 

3. ความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการร้อยละ 
ร้อยละ 95 92.64 

4. จํานวนงานบริการวิชาการ

แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด  

ร้อยละ 85 100 

5. ผู้ รับบริการสามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 85 88.86 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีแก่ชมุชน ระยะท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 16-17 และ 23-24 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ สํานกัคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 มศว องครักษ์ 
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   โครงการพัฒนาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการพฒันานิสิตและบคุลากรทกุคนของมหาวิทยาลยั ซึง่เน้นถึงความสําคญั

ของการพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้ รู้เทคโนโลยี (ICT Literacy) รู้สารสนเทศ (Information Literacy) 

และมีสมรรถนะทางภาษา 3 อย่าง คือ ภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศและภาษาคอมพิวเตอร์ จึงได้กําหนดให้

มีกรอบสมรรถนะไว้  2 กรอบสมรรถนะหลัก ดังนี  ้สมรรถนะหลัก (Core Competency) ด้านไอซีที          

และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายและแผน          

ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                       

ขึน้ในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนําแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 

ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้

เคร่ืองมือพืน้ฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยั โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบตักิาร 

 เพ่ื อกระตุ้ นให้ มีการตระหนักถึงความสําคัญ ของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ห รือการนํา 

นวตักรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึน้ เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้ รู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทนั และอยา่งสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

8 รายวิชา โดยมีการจัดฝึกอบรมท่ีสํานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา

ทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ผลการประเมินตามตวัชีว้ดั มีผู้ เข้าอบรม จํานวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  รายวิชาท่ีสามารถเปิดอบรมได้ จํานวน                    

8 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้ เข้าร่วมโครงการในระดับดีขึน้ไป          

คิดเป็นร้อยละ  92.56 เป็นไปตามแผนและตวัชีว้ดักําหนด การดําเนินงานครัง้นีใ้ช้งบประมาณน้อยกว่า 

ท่ีกําหนดไว้ ข้อเสนอแนะต้องการให้เปิดอบรมอีกในครัง้ตอ่ไป  
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โปรแกรมการอบรม 

1. โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (COURSE ON DEMAND) 

โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) เป็นโปรแกรมการอบรมท่ี คณาจารย์ บุคลากร 

หรือหน่วยงานสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้สํานกัคอมพิวเตอร์จดัอบรมในรายวิชาหรือหวัข้อการอบรมด้าน

ไอซีทีหรือการประยุกต์ไอซีทีเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีตามวันเวลาท่ีต้องการ ผู้ สนใจสามารถทํา

บนัทกึแจ้งความประสงค์มายงัสํานกัคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาจดับริการอบรมให้เป็นกรณีไป  

2. โปรแกรมการอบรมด้านไอซีที เป็นหลักสูตรอบรมเพ่ือการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้านไอซีทีของ

มหาวิทยาลยัหรือโปรแกรม SWU IT Tools ท่ีมหาวิทยาลัยจดัเตรียมไว้ให้ มาใช้ในงานต่างๆ ตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลยั ดงันี ้

สถานท่ีอบรม : ประสานมิตร  

ลาํดบั วนัเดือนปี เวลา หวัขอ้อบรม 
เครื่องมือ/

ซอฟตแ์วรท์ี่ใช ้
หอ้ง 

จาํนวน 
เหมาะสาํหรบั 

รบั ชม 

1. 8 พ.ค. 60 09.00 - 12.00 แนะนาํสารสนเทศ

สาํหรบัหน่วยงานและ

แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ การใช ้

- ระบบฐานขอ้มลูความ

ร่วมมอื (MOU) 

- ระบบบริหารจดัการ

การปฏบิตังิาน 

- ระบบจองหอ้ง

ออนไลน ์(Roombook) 

- งาน web service 

PowerPoint 

Presentation & Demo 

Management 

information (MIS) 

หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์2  

(01-34-1102) 

40 3 หวัหนา้งาน 

ท ัง้มหาวทิยาลยั 

2. 15 พ.ค. 60 09.00 - 12.00 ระบบบริหารงาน

โครงการ (e-Project) 

http://project.swu.ac.th หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 

3. 15 พ.ค. 60 13.00 - 16.00 ระบบรบัสมคัรเขา้

อบรมออนไลน ์ 

(e-Train) 

http://train.swu.ac.th หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 

4. 16 พ.ค. 60 09.00 - 12.00 ระบบบริหารการจดัการ

ขนส่งและความ

ปลอดภยั 

http://transys.swu.ac.th หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 
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ลาํดบั วนัเดือนปี เวลา หวัขอ้อบรม 
เครื่องมือ/

ซอฟตแ์วรท์ี่ใช ้
หอ้ง 

จาํนวน 
เหมาะสาํหรบั 

รบั ชม 

5. 16 พ.ค. 60 13.00 - 16.00  ระบบแบบสอบถาม

ออนไลน ์(e-Survey) 

http://esurvey.swu.ac.th หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 

6. 17 ส.ค. 60 09.00 - 12.00 ระบบเอกสาร

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

(e-Document Portal) 

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

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 

7. 17 ส.ค. 60 13.00 - 16.00 ระบบสารสนเทศ

ทรพัยากรบคุคล  

http://huris.swu.ac.th หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 

8. 18 ส.ค. 60 13.00 -16.00 HURIS งานลา  

ประวตัส่ิวนตวั 

http://huris.swu.ac.th หอ้งปฏบิตักิารฝึกอบรม

คอมพวิเตอร ์1  

(01-34-1101) 

30 3 ผูป้ฏบิตังิาน 

**ผู้สนใจเข้าอบรม สามารถเลือกสมคัรเข้าอบรมตามหวัข้อตา่งๆ ได้ด้วยตนเองผา่นระบบรับสมคัร

ออนไลน์ http://train.swu.ac.th 
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ผลการประเมินโครงการ 

การอบรมโครงการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหวา่งเดือน

เมษายน 2560 ถึงสิงหาคม 2560  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ ดงันี ้

 

 

ลาํดับ วัน/เดือน/ปี หัวข้ออบรม ผู้เข้าอบรม 

1 9 พ.ค. 60 แนะนําสารสนเทศสําหรับหน่วยงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์  

การใช้ ระบบฐานข้อมลูความร่วมมือ (MOU)  

ระบบบริหารจดัการการปฏิบตังิาน  

ระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook) 

งาน web service 

21 

2 15 พ.ค. 60 ระบบบริหารโครงการ (e-Project) 19 

3 15 พ.ค. 60 ระบบรับสมคัรเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train) 15 

4 16 พ.ค. 60 ระบบบริหารการจดัการขนส่งและความปลอดภยั 16 

5 16 พ.ค. 60 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (e-Survey) 24 

6 17 ส.ค. 60 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Portal) 29 

7 17 ส.ค. 60 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 25 

8 18 ส.ค. 60 HURIS งานลา ประวตัสิ่วนตวั 17 

รวม 166 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

ระหวา่งเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2560 
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งานวจิยั 

 
สํานักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลากรในการทํางานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือค้นหา 

องค์ความรู้ใหม่ๆ  และสง่เสริมการทํางานวิจยัสถาบนัท่ีมุ่งพฒันางานในภารกิจตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรม

และการสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสํานักคอมพิวเตอร์                 

และมหาวิทยาลยัโดยสํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัสรรงบประมาณด้านงานวิจยัให้แก่บคุลากรเป็นประจําทกุปี  

สาํหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไม่มีโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 
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สถติกิารให้บริการ 

ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560  สํานักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            

เพ่ือการเรียนการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ห้องบรรยาย ห้องประชุม และบริการ Helpdesk       

แก่นิสิต  คณาจารย์  บคุลากรของมหาวิทยาลยัและบคุคลทัว่ไป โดยสรุปในรอบปีงบประมาณดงันี ้

 

ตารางท่ี 5 : สถติกิารใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพ่ือบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เดือน ปี พ.ศ. 

จาํนวน (คน) จาํนวน (ครัง้) จาํนวน(ชั่วโมง.นาท)ี 

นิสิต 
อาจารย์/

บุคลากร นิสิต 
อาจารย์/

บุคลากร นิสิต 
อาจารย์/

บุคลากร 

ตลุาคม 2559 721 - 1,356 - 2,613.14 - 

พฤศจิกายน 2559 753 - 1,458 - 2,889.40 - 

ธนัวาคม 2559 312 - 454 - 897.13 - 

มกราคม 2560 236 - 449 - 877.17 - 

กมุภาพนัธ์ 2560 427 - 867 - 1,731.10 - 

มีนาคม 2560 435 - 1,043 - 2,212.50 - 

เมษายน 2560 318 - 581 - 1,084.12 - 

พฤษภาคม 2560 144 - 235 - 457.15 - 

มิถนุายน 2560 3 - 3 - 6 - 

กรกฎาคม 2560 - - - - - - 

สงิหาคม 2560 518 - 941 - 1,803.55 - 

กนัยายน 2560 614 - 1,160 - 2,301.17 - 

รวม 4,481 - 8,547 - 16,873.23 - 

หมายเหตุ     เดือนมิถนุายน 2560  ถึงเดือนกรกฎาคม 2560  เป็นชว่งปิดภาคการศกึษา 

แหล่งข้อมูล : http://cs.swu.ac.th>รายงาน>รายงานสถิต ิ
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ตารางท่ี 6 : สถติกิารใช้บริการห้องบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ชั่วโมง.นาท)ี 

การเรียน 

การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อื่นๆ 

คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 190 - - - - 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 46.30 - 8.30 - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ 175 - - - - 

คณะสงัคมศาสตร์ 56.30 8 - - - 

วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 3 - - - 8 

สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - 32 8 - - 

สาํนกัคอมพิวเตอร์ - 19 8 - 39 

สาํนกังานอธิการบด ี - - 40.30 - 3.30 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 42 - - -  

คณะแพทยศาสตร์ - - - - 7.30 

คณะวิทยาศาสตร์ - 6 - - - 

สาํนกันวตักรรมการเรียนรู้ 3 - - - - 

สาํนกัสือ่และเทคโนโลยีการศกึษา - - 128 - - 

คณะมนษุยศาสตร์ - 33.30 - - - 

รวม 516 98.30 193 - 58 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องบรรยาย 
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ตารางท่ี 7 : สถติกิารใช้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ชั่วโมง.นาท)ี 

การเรียน 

การสอน 
ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อื่นๆ 

คณะแพทยศาสตร์ - 8 - - - 

คณะเภสชัศาสตร์ - 11.30 - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.30 14 - - - 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 38 - - - - 

คณะศกึษาศาสตร์ - 3.30 - - - 

สาํนกัคอมพิวเตอร์ - 287 15 - 42.30 

สาํนกังานอธิการบด ี - 308.30 3 - 3.30 

คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการทอ่งเท่ียว     

เชิงนิเวศ 

- 8 - - - 

คณะกายภาพบําบดั - 6.30 - - - 

สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - 51.30 - - - 

รวม 40.30 698.30 18 0 46 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องประชมุ 
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ตารางท่ี 8 :  สถติกิารใช้บริการห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ชั่วโมง.นาท)ี 

การเรียน

การสอน 

การ

ประชุม 

การ

ฝึกอบรม 
ไม่ระบุ อื่นๆ 

คณะศกึษาศาสตร์ 338 - - - - 

คณะมนษุยศาสตร์ 56.30 - 9 - 11.30 

คณะสงัคมศาสตร์ 388.30 - 100 - 7.30 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 234.30 - 13 - - 

คณะวิทยาศาสตร์ 10 - 8 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 460.30 - - - 2 

คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 3.30 - 103 - - 

คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์การเกษตร 88.30 - 7 - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ 29.30 - 7 - - 

คณะพลศกึษา 78.30 - 24 - 4.30 

คณะแพทยศาสตร์ - - 73 - - 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 57 - - - - 

คณะกายภาพบําบดั 72.30 - - - - 

สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - - 11 -- 3 

สาํนกัคอมพิวเตอร์ 2.30 8.30 151.30 - 156.30 

สาํนกังานอธิการบด ี 1 - 54.30 - 25 

ศนูย์บริหารกิจการหอพกั - - 3 - 7 

สว่นวิเทศสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร - - - - 2.30 

บณัฑิตวิทยาลยั 2.30 - 1.30 - 3.30 

สว่นพฒันากายภาพ - - - - 6.30 

วิทยาลยันานาชาติเพ่ือศกึษาความยัง่ยืน 117 - - - - 

คณะกายภาพบําบดั 39 - - - 4 

คณะเภสชัศาสตร์ 2.30 - - - - 

ศนูย์ภาษา 61 - 273 - - 

สาํนกัสือ่และเทคโนโลยีการศกึษา - - 287 - 10 

รวม 2043 8.30 1125.30 - 243.30 

แหล่งข้อมูล :  roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 9 : สถติกิารใช้บริการ  Help  desk ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

เดือน ปี พ.ศ. บริการ  Help  desk 

นอกสถานที่ ทางโทรศัพท์ 

จาํนวน      

(ครัง้) 

จาํนวน                        

(ชั่วโมง.นาท)ี 

จาํนวน      

(ครัง้) 

จาํนวน                           

(ชั่วโมง.นาท)ี 

ตลุาคม 2559 14 10 17 39.50 

พฤศจิกายน 2559 41 54.20 20 16 

ธนัวาคม 2559 30 88.25 20 7.15 

มกราคม 2560 52 111.25 33 41.25 

กมุภาพนัธ์ 2560 45 58.40 40 26.55 

มีนาคม 2560 49 60.50 38 22.35 

เมษายน 2560 30 26.10 29 20.15 

พฤษภาคม 2560 42 46.15 13 8.50 

มิถนุายน 2560 42 33.55 19 16 

กรกฎาคม 2560 22 28.50 9 4.10 

สงิหาคม 2560 28 24.40  13 5.20 

กนัยายน 2560 21 24 17 16.15 

รวม 416 567.30 268 224.50 

 

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมสนบัสนนุให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ จํานวนทัง้สิน้ 52 ครัง้ โดยสามารถ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการพฒันาบคุลากรได้ดงันี ้

ตารางท่ี 10 :  สรุปผลดาํเนินการพัฒนาบุคลากร สาํนักคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภท 

จาํนวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (ครัง้) 

อบรม สัมมนา ประชุม/ 

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

ดูงาน บรรยาย เสวนา รวม 

ผู้บริหาร 3 6 - - 1 - 10 

บุคลากร        

- สํานักงานผู้อาํนวยการ

สํานักคอมพิวเตอร์ 
10 6 1 1 1 - 19 

- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 4 6 2 - 1 - 13 

- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
6 9 2 - 3 - 20 

- ฝ่ายปฏิบัติการ          

และบริการ 
4 6 2 - 2 - 14 

- ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ           

การศึกษา 

1 5 - - 2 - 8 

- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 

องครักษ์ 
3 5 - - - - 8 
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สํานักคอมพิวเตอร์ยังมีการดําเนินการจัดโครงการพัฒ นาบุคลากรเพ่ือเพิ่ มพูนความ รู้ 

ความสามารถ และทกัษะด้านตา่งๆ ในการปฏิบตังิาน โดยดําเนินการจดัการอบรมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร  

เร่ือง  "แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency)"  

ประจําปี พ.ศ.2559 เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 

โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา : กิจกรรมการอบรม 

ให้ความรู้การประกนัคณุภาพการศกึษา 

แก่ผู้บริหารและบคุลากรสาํนกัคอมพิวเตอร์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 

                    โครงการสมัมนาผู้บริหารและบคุลากรสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

                  ประจําปี พ.ศ.2560 เมื่อวนัท่ี 24-26 พฤษภาคม 2560 

         ณ โรงแรมเทวญัดารา บีช วิลลา่ กยุบรีุ  

 

         โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรด้านภาษาสูอ่าเซียน 

        หวัข้อ "ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารในการทํางาน" 

         เมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560  
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ทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
การทําน ุบํารุงศ ิลปวฒั นธรรม  เป็นภารกิจหลกัหนึ ่งของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ               

ในการบริหารงานบนพืน้ฐาน 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์      

ที ่ม หาว ิทยาล ยัใช้ ในการดําเน ินงาน  และม ีน โยบ ายในการส นบั สน ุนส ่ง เส ริม การทําน ุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมท่ียัง่ยืน ทัง้ยงัต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมเยาวชน

ให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณี      

อนัดีงามเพ่ือให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป  

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม สํานกัคอมพิวเตอร์  

เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจดัทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม สํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสรุปผลดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

จาํนวน 

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

กิจกรรม 1 : ทําเว็บเพจเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ         

และวฒันธรรม 

ปรับปรุงเว็บเพจตาม

กิจกรรม 

- 

กิจกรรม 2 : งานวนัสถาปนาสํานกัคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี 29 ธันวาคม 2559 48 

กิจกรรม 3 : สืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ 2560 10 เมษายน  2560 44 

กิจกรรม 4 : วนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา 7 กรกฎาคม 2560 25 

กิจกรรม 5 : เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั   

1. เข้าร่วมงานทําบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

และของใช้สําหรับพระสงฆ์ จํานวน 67 รูป     

เน่ืองในเทศกาลสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พุทธศกัราช 2560 

27 ธันวาคม 2559 15 

2. เข้าร่วมโครงการวฒันธรรมกับศาสนา : 

มาฆบูชา ประจําปี พ.ศ.2560 

9 กุมภาพนัธ์ 2560 13 
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กิจกรรม 1 : เวบ็เพจเผยแพร่กจิกรรมทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม                       

ของสาํนักคอมพวิเตอร์ 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําเว็บ เพจเพ่ื อรวบรวมกิจกรรมทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒ นธรรมของ                 

สํานกัคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน ดรูายละเอียด

ได้ท่ี เว็บไซต์สํานกัคอมพิวเตอร์ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4480 
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กิจกรรม 2 : งานวันคล้ายวันสถาปนาสาํนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี 

ด้วยสํานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ 23 ปี ในวันท่ี 29           

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์       

เป็นประจําทุกปี ในปี 2559  ในโอกาสท่ีครบรอบ 23 ปี  จึงจดัโครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม กิจกรรม 

“วนัคล้ายวนัสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี” โดยจัดพิธีทําบุญบําเพ็ญกุศล เพ่ือน้อมถวาย   

เป็นพ ระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรามาธิบดี                       

จกักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้      

อีกทัง้เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 ธันวาคม 2559            

ณ หอพระและศาลพระภูมิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร               

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน 
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กิจกรรม 3 : สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560 

สํานกัคอมพิวเตอร์ ได้จดัโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พฒันา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลกัษณ์

ศิลปวฒันธรรมกิจกรรม  “สงกรานต์ไอซี ทําความดีถวายพ่อ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื ่ออนุรักษ์          

สืบส านประเพ ณ ีวฒั นธรรม อนัด ีงาม ของคนไทยให้คงอยู ่ส ืบต ่อไป  อ ีกทั ง้ ร่วม น้อม สําน ึกใน                 

พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี           

จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสดุมิได้ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 เมษายน 2560 

ระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. ณ  บริเวณ ห้องโถงชั น้  12 สํานกัคอม พ ิว เตอร์  อาคารนวตักรรม 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน   
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กิจกรรม 4 : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

สําน กั คอ ม พ ิว เต อร์  ได้ ทํ าจ ดั โค รงการส ืบ ส าน แล ะทําน ุบํ ารุงศ ิล ป ะแล ะ วฒั น ธ รรม                   

ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัประการหนึ่งของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร 

นิสิตและบุคคลทัว่ไป ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา     

สงัฆ บ ูชา และถวายเป็นพระราชก ุศลแด ่พ ระบาทสม เด ็จพระปรม ินทรมหาภ ูม ิพ ลอดลุยเดช               

และยงัเป็นการสนบัสน ุนส ่งเสริมการทําน ุบํารุงศ ิลปวฒั นธรรมที ่ยั ง่ย ืน  อีกทัง้ เป็นการปล ูกฝัง             

และสร้างเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจถึงวนัสําคญัทางพุทธศาสนา และช่วยกันรักษา สืบทอด

ให้คงอยู ่คู ่ประเทศไทยสืบไป  จึงได้จัดโครงการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรม         

“วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ระหว่าง วนัที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 และจดัถวายเทียนพรรษา     

ผ้าอาบนํา้ฝนและสงัฆทาน ณ วดัธรรมมงคล  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี    

7 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ ร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน 
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กิจกรรม 5 : เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม จึงได้ส่งเสริม 

ให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรม    

ท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ 

 ผู้บริหารและบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานทําบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

และของใช้สําหรับพระสงฆ์ จํานวน 67 รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัองัคารที่ 27 ธันวาคม 2559  ตัง้แต่เวลา 07.20 น. ณ บริเวณ

สนามหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 ผู้บริหารและบุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวฒันธรรมกบัศาสนา : มาฆบูชา 

ประจําปี พ.ศ.2560 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ทํา

ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช          

ม ห ิต ล า ธ ิเบ ศ รราม าธ ิบ ด ี จ กั รีน ฤ บ ด ิน ท ร  ส ย าม ม ิน ท รา ธ ิราช  บ รม น า ถ บ พ ิต ร                        

เมื ่อวนัพ ฤหสับด ีที ่ 9 ก ุม ภ าพ นัธ์ 2560 ตัง้แต เ่วลา 08.00 น.เป็นต้น ไป  ณ  บริเวณ           

หน้าอาคารประสานมิตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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คณะผู้บริหารและบคุลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ ร่วมแตง่กายด้วยผ้าไทยในทกุวนัศกุร์ เพ่ือรณรงค์การอนรัุกษ์

เอกลกัษณ์ของชาต ิทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมไทย และเผยแพร่วฒันธรรมการแตง่กายด้วยผ้าไทยให้คงอยูสื่บไป 
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กจิกรรมสําคัญในรอบปี 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมสําคญัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดงันี ้

        โครงการ SWU OPEN HOUSE 2016  

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธโครงการ SWU OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้าน “สํานักคอมพิวเตอร์” 

แหล่งรวบรวมบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ว่าท่ีนิสิต มศว ไม่ควรจะพลาด เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     

และแนะนําบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงงานบริการต่างๆ      

ของสํานกัคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 11 - 12 พฤศจิกายน 2559  ณ มศว ประสานมิตร 
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  กิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจาํปี 2560 สาํนักคอมพวิเตอร์ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการวนัเด็ก ประจําปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภายใต้ช่ืองาน "สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ" ซึ่งได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมภายใต้ช่ือ           

"ต้นกล้าความรู้ ต้นกล้าความดี ต้นกล้ารักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  โดยจัดแสดงนิทรรศการด้าน IT เพ่ือรําลึก         

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              

รัชกาลท่ี 9  กิจกรรมการเล่นเกมส์เพ่ือรับของขวญั ของรางวลัมากมาย กําหนดจดัโครงการฯ เม่ือวนัเสาร์ท่ี      

14  มกราคม  2560  เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ลานด้านหน้า อาคารกีฬา 1 ศนูย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
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     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ           

การส่ือสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563"  

         คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2560 - 2563 จัดโครงการ

ประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง "การจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563" 

เพ่ือให้ผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ บริหารส่วนงาน ผู้ อํานวยการส่วนงาน/หัวหน้าฝ่าย ในสํานักงานอธิการบดี                  

และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณา เสนอแนะและจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ          

และการส่ือสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 เม่ือวนัท่ี 16 - 17 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชมุฟอร์จนู ชัน้ 3 

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพมหานคร 
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      งานแสดงกตเวทติาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาํปีพุทธศักราช 2560 

 กิจกรรม “วันพเิศษ...ของคนพเิศษ” 

            สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ เกษียณ            

อายุราชการ ประจําปีพุทธศักราช 2560 กิจกรรม "วันพิเศษ...ของคนพิเศษ" เพ่ือแสดงความขอบคุณผู้ บริหาร               

และบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานกับหน่วยงานอย่างพากเพียรเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน จํานวน 2 ท่าน คือ อาจาย์สาโรช 

เมาลานนท์ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง ปัจจบุนัท่านเป็นผู้ทรงคณุวฒุิของสํานกัคอมพิวเตอร์ และเคยเป็นอดีต

ผู้บริหารสํานกัคอมพิวเตอร์ และ นางสธุาทิพย์ ผนวกสขุ นกัวิชาการเงินและบญัชี สงักดัฝ่ายสํานกังานผู้ อํานวยการ

สํานักคอมพิวเตอร์ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2560 เวลา 11.30 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ 22         

อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มศว ประสานมิตร 

 

  

  

 
 

 

 

 

79 

 

 



 
รายงานประจําปี 2560  สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

กิจกรรมออกกาํลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสาํนักคอมพวิเตอร์  

สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์              

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเหน่ือยล้า          

จากการทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดจัดขึน้ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ระหว่างเวลา        

15.30 -16.00 น. ณ บริเวณโถงชัน้ 14 สํานกัคอมพิวเตอร์ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)             

เป็นปีแรก จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวฒัน์        ประธานกรรมการ 

2. นายปริทศัน์ ชยัเจริญวรรณ                                      กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

3. อาจารย์ ดร.พองาม แสงรัตน์วชัรา                             กรรมการและเลขานกุาร  

4. นางสาวพชัรา รุ่งสนัเทียะ                                         ผู้ชว่ยกรรมการและเลขานกุาร  

ซึ่งในการตรวจประเมินครัง้นีไ้ด้สมัภาษณ์คณะผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้เย่ียมชม

หน่วยงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพ          

และมีความเข้มแข็งขึน้ต่อไปในอนาคต โดยได้รับการตรวจประเมินฯ เม่ือวนัองัคารท่ี 12 กันยายน 2560 เวลา       

08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชมุ ดร.สุนทร แก้วลาย ชัน้ 12 สํานกัคอมพิวเตอร์ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ 

ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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คณะกรรมการได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2559     

ของสาํนักคอมพวิเตอร์ โดยมีข้อเสนอแนะ (Feedback Report) ดังนี ้

 

บริบท 

• หนว่ยงานขนาดเล็กมีบคุลากร จํานวน  49 คน 

• บคุลากรมีความเช่ียวชาญในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

• มีความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกเพ่ือสนบัสนนุพนัธกิจ เชน่ WiFi Internet provider เป็นต้น 

 

ความคดิเหน็ 

• มหาวิทยาลยัมียทุธศาสตร์ Digital University เป็นโอกาสเชิงกลยทุธ์ขององค์กรท่ีเปล่ียนบทบาท

เป็นเชิงรุก 

• หนว่ยงานมีศกัยภาพในการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัพร้อมทัง้ทรัพยากร 

 

ข้อแนะนํา 

• ควรกําหนดและใช้ประโยชน์ตวัชีว้ดัท่ีสําคญัเพ่ือการบริหาร เชน่ ข้อกําหนดท่ีสําคญัของ

กระบวนการหลกัและกระบวนการรอง, การจดัการหว่งโซ่อปุทาน และการเตรียมพร้อมตอ่       

ภาวะฉกุเฉิน 

• ควรทบทวนบริการหลกัและกลุม่ลกูค้าหลกัตามพนัธกิจท่ีเปล่ียนไป เพ่ือให้การออกแบบ

กระบวนการ สอดคล้องกบัการออกแบบบริการและกลุม่ลกูค้าใหม ่

• การเตรียมการความพร้อมสูโ่อกาสทางเชิงกลยทุธ์ใหม ่ท่ีมหาวิทยาลยัประกาศตนเองเป็น

มหาวิทยาลยัดจิทิลั  หนว่ยงานควรเตรียมแผนและดําเนินการให้สอดรับ ทัง้ด้านกําลงั              

และศกัยภาพบคุลากร 
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ประมวลภาพสํานกัคอมพิวเตอร์  ได้รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  ประจําปีการศกึษา 2559 

จากคณะกรรมการฯ  เม่ือวนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560 ท่ีผา่นมา 

  

 

83 

 

 



 
รายงานประจําปี 2560  สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

การบริหารความเส่ียง 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้กําหนดให้การควบคมุภายในเป็นภารกิจท่ีสําคญัภารกิจหนึ่งในการปฏิบตัิราชการ

ประจําปีงบประมาณ และได้ดําเนินกิจกรรมการควบคมุภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน สํานักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร     

และบคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ กํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

สําหรับการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการควบคมุภายใน

ตามแนวทางการดําเนินการบริหารความเส่ียงสายสนับสนุนวิชาการ ในประเด็นต่างๆ เช่น ความเส่ียง          

ท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการหน่วยงาน และความเส่ียงตามบริบทของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยสอดคล้องกับระเบียบ

คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม  ภายใน พ.ศ.2544                

ท่ีกําหนดให้ส่วนงานจัดทําระบบการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทัง้ตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มี

กําหนดการบริหารความเส่ียงไว้จํานวน 2 ด้าน จํานวน 5 กิจกรรม 
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ตารางท่ี 11 : การประเมินความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลาํดับ ด้านความเส่ียง กิจกรรม ความเส่ียงท่ีพบ 

1. ด้านการบ ริหารและจัดการ

หนว่ยงาน 

4 1. ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลง 

2. ผู้ ใ ช้ ดําเนินการเช่ือม ต่อระบบเค รือข่าย         

โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

3. ไม่สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญและความเข้าใจในสายงาน 

4. ข้อมูลท่ีทําการสํารองไม่สามารถใช้งานได้

หรือสญูหาย 

2. ด้านยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ 1 ไมส่ามารถหารายได้เพิ่มขึน้ 
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แนวทางการพฒันาสาํนักคอมพวิเตอร์ ปี 2561 

 
สํานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางด้านไอซีทีของ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดําเนินการด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ย ด้านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลยั  ด้านการบริการทางด้านห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์

และการบริการด้านต่างๆ ให้แก่ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร พนกังาน และบุคลากรทัว่ไป โดยมหาวิทยาลยั

ให้ความสําคญัและสนบัสนุนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมรองรับการดําเนิน

พันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ  สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี           

และติดตามการดําเนินงานเพ่ือการพัฒ นาด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้มีคุณ ภาพมากย่ิงขึน้                  

และรองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักคอมพิวเตอร์มีแนวทาง                     

ในการดําเนินงานเพ่ือการพฒันางานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยัดงันี ้ 

  

86 

 

 



 
รายงานประจําปี 2560  สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

1. ติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลยั (Data Center) ณ อาคารนวตักรรม 

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสํารองข้อมลูเพ่ือรองรับเหตภุยัพิบตัิ 

การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีท่ีดี 

1. จดัตัง้เครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพฒันาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 

ระยะท่ี 1 

2. จดัตัง้ศนูย์ให้คําปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (Clinic MIS) 

3. จดัการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (KM MIS) ระยะท่ี 1 

(SUPREME 2004) 

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพ่ือนิสิตและบุคลากร 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile 

ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 

1. ติดตัง้ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2. จดัตัง้ศนูย์ให้คําปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (Clinic MIS) 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. พฒันาระบบการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ระยะท่ี 2 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. พฒันาเว็บไซต์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน่ภาษาตา่งประเทศ 

2.  สง่เสริมการใช้งานระบบบริหารการจดัการเว็บไซต์ 

     ส่งเสริมและบริการการเรียนการสอนและวิชาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

1. พฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะท่ี 3 
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คณะผู้จัดทาํ 

      ที่ปรึกษา 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั วิริยะสทุธิวงศ์ รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

3. ดร.อรรณพ โพธิสขุ รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

4. นายสมบญุ อดุมพรย่ิง รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

5. นางสาววิลาวลัย์ บวัขํา ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

6. นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรตศิกัดิ ์ ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

7. นางสาวสวิุมล คงศกัดิต์ระกลู ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

บรรณาธิการ 

นางพชัรินทร์ สนธิวนิช        ผู้ อํานวยการสํานกังานผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

กองบรรณาธิการ 

1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ ์             หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

2. นายสนัต ิสขุยานนัท์                        หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

3. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ         ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

4. นางสาวสวิุมล คงศกัดิต์ระกลู            ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา  

5. นายธนรรณพ  อินตาสาย                     ปฏิบตัหิน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์    

6.  นางสาววณิชยา ทองสมนกึ             เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ปฏิบตัหิน้าท่ีนกัประชาสมัพนัธ์ 

ออกแบบรูปเล่มและปก 

นายปวริศร เมธานนัท์         ปก/กราฟิก  
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