
i 

   

 



i 

สารจากผู้อ านวยการ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีสามของการเข้าด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย      
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ด้านการบริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และบริการตา่งๆ ให้แก่ 
นิสิต คณาจารย์ บคุลากร และบคุคลทัว่ไป 

จากการด าเนินงานทกุๆ  ด้าน  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากบคุลากรเป็นอย่างดี
ยิ่งในรอบปีท่ีผ่านมาและจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยต่อไป  
ส า ห รั บ ใน ปี นี  ้ ส า นักคอมพิ ว เ ตอ ร์ ไ ด้ รั บผลกา รประ เมิ น  ก า รประกันคุณภาพกา รศึ กษา  
ถึง 4.53 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งนับเป็นอันดับต้นของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาท่ีมี 
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการท างานของบุคลากรและเป็นก าลังใจ 
ให้บคุลากรก้าวตอ่ไปในการพฒันาการท างานให้มีคณุภาพเพิ่มมากขึน้ 

สุดท้ายนีข้อขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์       
ทุกท่านท่ีได้ช่วยกันส่งเสริม ผลักดนั และร่วมกันปฏิบตัิภารกิจเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารของมหาวิทยาลยัให้เข้มแข็งสืบตอ่ไป 

( ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร ) 
ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ข้อมลูส านกัคอมพิวเตอร์

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ .ศ. 2526 ในรูป โครงการ

จัดตัง้ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นส่วนราชการ ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบัท่ี 4) 

พ.ศ. 2536  ลงวนัท่ี  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 2559  ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และยุทธศาสตร์

ปณิธาน 

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์
สงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วิสัยทัศน์ 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการสื่อสาร
และการสร้างองค์ความรู้เ พ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานด าเนินการและ
ประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พฒันามหาวิทยาลยั 

ภารกิจ 

1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารของมหาวิทยาลยั 
4. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
5. บริการวิชาการ 
6. สนบัสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ 

จากพันธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลยั ส านกัคอมพิวเตอร์จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนางานส าหรับปี พ.ศ. 
2555-2559 ไว้  5 ประการ ดงันี ้

 

 

ยุทธศาสตร์ 1 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ พัฒ น า ภ า ร กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลยัส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั ให้มีศักยภาพสามารถรองรับ
ภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร 
การ เ รียนการสอนการ วิจัย  ท านุบ า รุ ง
ศิลปวฒันธรรม และบริการวิชาการแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 2 

พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือ
รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบ
วงจรสง่เสริมและพฒันาระบบสารสนเทศให้         
การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลยัเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 3 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือ เ พ่ิม
ศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียน
การสอนส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 4 

ส่ง เส ริมการบ ริการ วิชาการ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเค รือข่ าย
ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 5 

พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหาร          
แ ล ะ ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ  สอดรับภารกิจและมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โครงสร้างส านักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านการบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์ มีผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ บังคับบัญชา      
และรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีก ากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์รับผิดชอบก ากบัดแูล
การด าเนินงานตามภารกิจในฝ่ายต่างๆ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ           
แต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักคอมพิวเตอร์จึงก าหนดให้มีผู้ อ านวยการส านกังานผู้ อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบงานของส านักงานผู้ อ านวยการ และมีบุคลากรปฏิบตัิหน้าท่ีหัวหน้างาน
ประจ าฝ่ายเพ่ือดแูลรับผิดชอบงานของแตล่ะฝ่าย ดงัแสดงตามแผนภมูิการบริหารงานภายในดงันี ้

 
 

แผนภาพ 1 : โครงสร้างการบริหารงานของส านักคอมพวิเตอร์ 
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  คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ 

 

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

2. รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์) 

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

4. รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
(นายสมบญุ  อดุมพรยิ่ง) 

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

6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บญุสินสขุ กรรมการ 
(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 

7. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ กรรมการ 
(ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุกลาง) 

8. นายธนรรณพ  อินตาสาย กรรมการ 
9. นางสาวสวิุมล  คงศกัดิ์ตระกลู กรรมการ 

10. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เลขานกุาร 

(นางพชัรินทร์  สนธิวนิช) 
 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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ผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์ 

 
  จากซ้ายไปขวา  

            มหทัธวฒัน์,สนัติ,สวิุมล,พรทิพย์,ดร.อรรณพ,ผศ.ดร.สมภพ,พชัรินทร์,วิลาวลัย์,สมบญุ,ผศ.วชัรชยั,นคร                     
   

  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  
(สงักดัส านกัคอมพิวเตอร์) 
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ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

1. ดร.สธิุดา อรรถยานนัทน์ 
(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

2. นางสาววิลาวลัย์  บวัข า  
(สงักดัส านกัคอมพิวเตอร์) 

3. นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ ์
(สงักดัส านกัคอมพิวเตอร์) 

4. นางสาวสวิุมล  คงศกัดิต์ระกลู 
(สงักดัส านกัคอมพิวเตอร์) 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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บุคลากรส านักคอมพวิเตอร์ 

 ส านักงานผู้อ านวยการ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากซ้ายไปขวา  
   แถวที่ 1 – วณิชยา,บศุรารักษ์,วรรณี,สธุาทิพย์,พชัรินทร์,จฬุารัตน์,ดนยั,ศิริศศิเกษม,กรัณฑ์รัตน์ 
   แถวที่ 2 – ชศูรี,นฤดี,จิตตมิา,จนัทนา  

1. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านกังานฯ 
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 

ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
13. นางสาวจนัทนา หม่ืนพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ปฏิบตัิการ  
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 ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จากซ้ายไปขวา  
                 ประกิจ,ธนกฤต,นคร,ญาดา,ธญัย์ธรฐ์,มหทัธวฒัน์,ภาคภมูิ,เฉลิมพล 
 
   

1. นายนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบตัิหน้าท่ีหวัหน้า 
 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรติศกัดิ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ 
3. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวญาดา  คนสูงดี นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายภาคภูมิ  แสนทอง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
7. นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายธนกฤต  อุบลวฒัน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากซ้ายไปขวา  
   แถวที่ 1 – พงษ์ทิพย์,อมรรัตน์,สวุิมล,กาญจนา,พรทิพย์,วิลาวลัย์,ฐิตาภา,กลัยา,ชยัวฒัน์   
   แถวที่ 2 – ปวรุตม์,กฤษดา,ปวริศร,ภทัรชยั  

 
1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์ ปฏิบตัิหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
2. นางสาววิลาวลัย์  บวัข า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวสวุิมล  คงศกัดิ์ตระกลู นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวฐิตาภา  จิโสะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒานนท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายภัทรชยั  ไชยมงคล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายชยัวฒัน์  ช่างกลึง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายปวริศร  เมธานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวกลัยา  พนัธุมะผล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายกฤษดา  ศรีสกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นางสาวกาญจนา โพนภาค นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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  ฝ่ายปฏิบัตกิารและบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากซ้ายไปขวา  
   ถาวร,อ านาจ,วรเศรษฐ์,สนัติ,สกิุจ,อดุร,ธนรรณพ,จกัรพนัธ์                

 
1. นายสนัติ  สุขยานนัท์ ปฏิบตัิหน้าท่ีหวัหน้า 

 ฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 
2. นายถาวร  หงษ์ทอง ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. นายจกัรพนัธ์  อินสุด ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
4. นายอุดร  วงษ์ไทย ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
5. นายธนรรณพ  อินตาสาย  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตัิการ 
6. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายอ านาจ  นิ่มนวล ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
8. นายสุกิจ วินยัธรรม ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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  ปฏิบัตงิานที่ส านักคอมพวิเตอร์  

บคุลากรสงักดัส านกังานอธิการบดีมาปฏิบตัริาชการส านกัคอมพิวเตอร์ 

 

      จากซ้ายไปขวา  

   สทิุสา,วนัทนา,มณฑลี 

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

 
 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
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สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 

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 
 (ชุ

ด)
 

เครื่
อง
วิช
วล
ไล
เซอ

ร์ (
เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ

งฉ
าย

สัญ
าณ

ภา
พ

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 
(เค

รื่อ
ง)

 

ที่นั่
งฟั

งบ
รร
ยา

ย 
(ท
ี่) 

เครื่
อง
คอ
มพ

ิวเต
อร์
 (เค

รื่อ
ง) 

จุด
ต่อ

เค
รือ

ข่า
ย 
(จุ
ด)

 

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 
 (ชุ

ด)
 

เครื่
อง
วิช
วล
ไล
เซอ

ร์ (
เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ

งฉ
าย

สัญ
าณ

ภา
พ

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 
(เค

รื่อ
ง)

 

ที่นั่
งฟั

งบ
รร
ยา

ย 
(ท
ี่) 

เครื่
อง
คอ
มพ

ิวเต
อร์
 (เค

รื่อ
ง) 

จุด
ต่อ

เค
รือ

ข่า
ย 
(จุ
ด)

 

 

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 1,951 11 - 12 142 368 551 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

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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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตารางท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของเครือข่ายบัวศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายคอมพวิเตอร์ มศว 

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)  

 ระหวา่ง สกอ.(UniNet) กบั มศว ประสานมิตร  2 Gbps 

 ระหวา่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว องครักษ์  2 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  32 อาคาร 

 ระหวา่งอาคาร ภายใน มศว องครักษ์  42 อาคาร 

จ านวนอุปกรณ์สวิตช์ (Switch)  154 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแม่ข่าย (Server)  49 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)  80 เคร่ือง 

ความจุของระบบจัดเก็บข้อมูล  

 จ านวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage)  14 เคร่ือง 

 ขนาดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูทัง้หมด   136 TB 

จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน (WiSE)   711 จุด 

โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายบัวศรี (VoIP)  

 หนว่ยงานใช้บริการ  49 หนว่ยงาน 

 จ านวนหวัเคร่ืองโทรศพัท์  1,000 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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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
แผนภาพ 2 : การเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

 

 
แผนภาพ 3 : การเชื่อมต่อเครือข่ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ์ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับการจดัสรรงบประมาณจ านวน 49,192,800 บาท 
จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ในปีนีม้หาวิทยาลยัได้จดัสรรประมาณจากงบพฒันา
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั  จ านวน 23,708,200 บาท ส าหรับการด าเนินการรายการ โครงการพฒันาระบบ
บริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ จ านวนเงิน 16,000,000 บาท และคา่ใช้จ่ายด้าน ICT ของมหาวิทยาลยั จ านวน 
7,708,200 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  จ านวน 23,708,200 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 48.20 เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  จ านวน                   
15,910,100 บาท คดิเป็นร้อยละ 32.34  และเป็นคา่ใช้จา่ยบคุลากร จ านวน 9,854,500 บาท คดิเป็นร้อยละ 19.46 

 

ตาราง 3  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ งบพัฒนาหน่วยงานและ
มหาวทิยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

งบบคุลากร  4,437,200  4,437,200 

งบด าเนินงาน 851,400 4,793,300 7,708,200 13,352,900 

งบลงทนุ  - 16,000,000 16,000,000 

งบเงินอดุหนนุ 230,000 13,136,500  13,366,500 

งบรายจ่ายอื่น  1,536,200  1,536,200 

งบกลาง  500,000  500,000 

รวมทัง้สิน้ 1,081,400 24,403,200 23,708,200 49,192,800 
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ตาราง 4  ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ค่าใช้จ่าย  งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงนิ
รายได้ 

งบพัฒนาหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน
เพื่อปฏิบตัิงานตาม
พนัธกิจของหนว่ยงาน 

1,081,400 14,828,700  15,910,100 
32.34 % 

คา่ใช้จา่ยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนนุภารกิจ
ของมหาวิทยาลยั 

  23,708,200 23,708,200 
48.20 % 

 

คา่ใช้จา่ยบคุลากร  9,574,500  9,574,500 

19.46 % 

รวมทัง้สิน้ 1,081,400 24,403,200 23,708,200 49,192,800 
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 ผลการด าเนินงาน  

 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  ได้แก่ การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน มศว องครักษ์ การเพิ่มจุดกระจาย
สญัญาณไวเลสแลนจ านวน 144 จดุ  ติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร การติดตัง้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) การเพิ่มช่องสญัญาณอินเทอร์เน็ต  
วิทยาลยัโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก และการพฒันาการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสู ่IPv6 โดยสรุปดงันี ้ 

 

 



20 

รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟตกิภายใน มศว องครักษ์ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มเส้นทางและ
ปรับเปล่ียนสายไฟเบอร์ออพติก (Fiber optic) 
เป็นชนิด Single mode ทั่วทัง้มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยสายสัญญาณ
เช่ือมต่อตรงถึงส านักคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร  
เรียนรวม ชัน้ 3 เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวดการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างอาคาร ท าให้การรับส่ง ข้อมูล
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (http://bnt.swu.ac.th) 

การเพิ่มจุดกระจายสัญญาณไวเลสแลนจ านวน 144 จุด มศว องครักษ์ 

ขยายพืน้ท่ีบริการไวเลสแลน มศว องครักษ์ (WiSE) โดยเพิ่มจุด
ให้บริการจ านวน 144 จุด ประกอบด้วยจ านวน 80 จุดส าหรับพืน้ท่ี
ส่วนกลาง  ห้องบรรยายเ พ่ือการเ รียนการสอน และห้องประชุม
มหาวิทยาลยั และเพิ่มจ านวน 64 จดุ ณ หอพกันิสิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น รองรับคล่ืนความถ่ีวิทยุ 5 GHz ความเร็วสูงสุด       
867 Mbps และรองรับคล่ืนความถ่ีวิทยุ 2.4 GHz ความเร็วสูงสุด 300 Mbps         
ตามมาตรฐาน 802.11b,a/g,n และ ac (http://wise.swu.ac.th) 

ตดิตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) มศว ประสานมิตร 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 
(LEARNING TOWER) มศว ประสานมิตร เพ่ือจ่าย
ก ร ะแส ไฟ ฟ้ า ไ ปยั ง ห้ อ ง คอมพิ ว เ ตอ ร์ ก ลา ง ขอ ง
มหาวิทยาลยั ณ อาคาร 16 ท าให้การให้บริการเครือข่าย
และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเ น่ือง       
และช่วยลดปัญหาอุปกรณ์ไอทีเสียหาย กรณีเกิดไฟฟ้า
ดบัภายในอาคาร โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
150 KVA และท างานตอ่เน่ืองได้ 12 ชัว่โมง รวมทัง้ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัห้องคอมพิวเตอร์กลาง ส านกั
หอสมดุกลาง เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

 

http://wise.swu.ac.th/
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การตดิตัง้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) 

เพ่ือเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของ
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ในมหาวิทยาลยัให้ติดตอ่ส่ือสารกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ ใช้
สามารถตรวจสอบเคร่ืองเซิ ร์ฟเวอร์ท่ีติดตัง้ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ได้จากโปรโตคอลท่ีแสดงบนเว็บบราวเซอร์ 
คือ https ปัจจบุนัมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และอปุกรณ์เครือข่าย          
ท่ีติดตัง้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น I-Pass, Mail, Mail2, 

Mail3, Course, Wireless controller เป็นต้น 

การเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดตาก 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     
ณ วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มหาวิทยาลยั
ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ  จั ง ห วั ด ต า ก            
โดยได้เช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ด้วยความเร็ว 10 Mpbs และจากการตดิตามผลการใช้งานช่องสญัญาณขนาด 10 Mbps ยงัสามารถรองรับ
จ านวนนิสิต บคุลากรและคณาจารย์ ได้อยา่งเพียงพอ  

การพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ IPv6 

 พัฒนา เ ค รื อ ข่ า ย อิน เทอ ร์ เ น็ ต ขอ ง
มหาวิทยาลัยให้รองรับ IPv6 ตามท่ีหน่วยงาน 
สกอ. ก าหนดขึน้ โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถใช้งาน 
IPv6 ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ระบบ DNS, Mail, 
Web, Switch, WLAN และ Server อ่ืนๆ เป็นต้น 

โดยระบบ IPv6 ช่วยให้การส่ือสารข้อมูลมีความรวดเร็วมีความปลอดภัย มีเพียงพอต่อผู้ ใช้งาน และ           
จะมาแทนท่ีระบบ IPv4 แบบเดิมตอ่ไป ในปีนีม้หาวิทยาลยัได้รับรางวลัในฐานะเป็นสถาบันการศกึษาท่ีมี
ความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ฐานท่ีรองรับ IPv6 จากส านักคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 และจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือวนัท่ี 
15 กนัยายน 2559 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลยัและความต้องการของผู้ ใช้งานได้แก่ นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหาร และบคุลากรของมหาวิทยาลยั 
อาทิเชน่ ระบบสนบัสนนุกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ ระบบจองห้องออนไลน์ ระบบงาน
รับนิสิตใหม ่และการจดัหาระบบบริการการศกึษาใหม ่ เป็นต้น โดยสรุปดงันี ้

    ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ติดตัง้ระบบบริการการศึกษาภายใต้ช่ือ ระบบ SUPREME 2004 
ซึง่เป็นระบบท่ีครอบคลมุการด าเนินงานบริการการศกึษาทัง้หมด โดยระบบดงักล่าวมีทัง้        การท างานใน
ลกัษณะของ Client-Server และระบบ Web Application และเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 จนถึง
ปัจจุบัน   ในปีนี ้ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้เตรียมจัดหาระบบใหม่เพ่ือทดแทนระบบปัจจุบัน เน่ืองจาก
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไมร่องรับกบัความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ     งานบริการการศกึษาได้มี
การปรับเปล่ียนไป  ภายใต้โครงการ “ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร” โดยมีเป้าประสงค์ในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยให้การท างานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย      และรองรับนโยบายการบริหารการศึกษาตาม
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั อีกทัง้ต้องสามารถน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

URL  http://supreme.swu.ac.th   
กลุ่มผู้ใช้ คณาจารย์ นิสิต บคุลากร และบคุคลทัว่ไป 
เปิดให้บริการ คาดวา่จะเร่ิมใช้งานในปีการศกึษา 2561 
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ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(SWU-TQF) 

 ในปีนีไ้ด้พฒันาระบบสนบัสนนุกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (SWU-TQF)  เพิ่มเติม 
เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 
SAR) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) ในรูปแบบ Microsoft Word Template ท่ีมีการ
เ ช่ือมโยง ข้อมูลกับระบบสารสนเทศ เ พ่ือการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยแต่ละหลกัสูตรสามารถ       ดาวน์โหลดแบบรายงานตามสิทธิการใช้งาน 
เม่ือผา่นการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาเรียบร้อยแล้ว  ผู้ มีสิทธิการดาวน์โหลดให้ด าเนินการ
อพัโหลดเอกสาร มคอ.7 ในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือจดัเก็บไฟล์บนระบบ SWU-TQF และมีรายงานสถิติการ
บนัทึก มคอ. เพ่ือบริการข้อมูลการจดัท า      มคอ.1 – มคอ.7 ประจ าปีการศกึษา 2558 เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะสามารถติดตามและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานได้   
URL  http://tqf.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้ คณาจารย์ บคุลากร 
เปิดให้บริการ มิถนุายน 2559 

  ระบบจองห้องออนไลน์ 

 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบจอง
ห้องออนไลน์ เพิ่มเติม ได้แก่ มอดลูการค้นหาห้อง
และพัฒนารายงานการบนัทึกการจองห้องส าหรับ
พิจารณาการอนุมัติ  โดยได้เพิ่มเ ง่ือนไขในการ
ค้นหาข้อมลูรายงานการขอใช้ห้อง และออกรายงาน
รูปแบบไฟล์ Excel  ซึ่งในปีนี ้ฝ่ายจดัการทรัพย์สิน
และศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนส่ง
และความปลอดภยัจะน าระบบนีม้าใช้ในการจองห้องประชมุสว่นกลางอยา่งเป็นทางการ 
URL  http://roombook.swu.ac.th 
กลุ่มผู้ใช้ บคุลากร 
เปิดให้บริการ กนัยายน 2559 
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  ระบบงานรับนิสิตใหม่ เวอร์ชัน ภาษาอังกฤษ 

 ร ะ บ บ รั บ นิ สิ ต ใ ห ม่  ( Admission 
System) ได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเป็น
ระบบรับนิสิตใหม่ เวอร์ชัน ภาษาอังกฤษ เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลกัษณะการ
ท างานของระบบ  ได้แก่ การให้บริการข้อมูล
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัผู้สมคัรเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง เป็นการเพิ่มช่องทางในการสมัครสอบ
ส าหรับนิสิตตา่งชาต ิขา่วประชาสมัพนัธ์ สาขาท่ีเปิดรับสมคัร ข้อมลูหลกัสตูร บริการ download แบบฟอร์ม
ต่างๆ การรับสมัคร  การตรวจสอบผลการช าระค่าเงินค่าสมคัร เลขท่ีนั่งสอบ ดูสถานท่ีสอบ ขัน้ตอนการ
สมคัร สถิติการรับสมคัร ข้อมลูการสมคัร การประกาศผลสอบ และการเรียกดรูายงานสถิติตา่งๆ  ผ่านหน้า
เว็บไซตรั์บนิสิตใหมแ่บบออนไลน์ ได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ระบบสามารถรองรับการรับนิสิต
ตา่งชาตอิอนไลน์ได้ 
URL    http://admission.swu.ac.th 
กลุ่มผู้ใช้   ผู้สนใจสมคัรสอบ 
เปิดให้บริการ ธนัวาคม 2559 

            ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web Service) 

ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ  
(SWU Web Service) ได้มีการพฒันาระบบเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงการท างานตา่งๆ โดยดงันี ้

1. ปรับรูปแบบบันทึกข้อความท่ีออกโดยระบบ          
ให้รองรับการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

2. เพิ่มการระบตุวัตนผู้ ใช้ข้อมลู เพ่ือเก็บเป็นสถิติการ
ให้บริการข้อมลูเว็บเซอร์วิส 

3. การน าเข้าข้อมูลสารสนเทศโดยผ่านเว็บเซอร์วิส 
จากระบบสารสนเทศอ่ืน 

4. จดัท าขัน้ตอนการขอรับบริการข้อมลู 
URL   http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister 
กลุ่มผู้ใช้  บคุลากรภายในหนว่ยงาน 
เปิดให้บริการ เมษายน 2559 

http://admission.swu.ac.th/
http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister
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  SWU on iTunes U 

 iTunes U ถูกออกแบบมาเฉพาะให้เป็น iTunes เพ่ือการศึกษา โดยเป็นคลังข้อมูลเนือ้หา       
ส าหรับผู้ สนใจเรียนรู้ โดยหน่วยงานท่ีสามารถเข้าร่วมใช้งาน iTunes U ได้นัน้ ต้องเป็นโรงเรียน,
มหาวิทยาลัย,ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์ และองค์กรต่าง ๆ ท่ี ไม่แสวงหาผลก าไร โดยระบบรองรับคอร์ส         
การเรียนการสอนต่างๆ และสามารถใช้เผยแพร่ส่ือการเรียนการสอน ส่ือความรู้ ทัง้ภาพ , วิดีโอ, เสียง 
รวมถึงไฟล์เอกสาร ผา่นอินเทอร์เน็ตได้ทกุท่ีทกุเวลา 

 มหาวิทยาลยัได้เข้าร่วมโครงการ iTunes U เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์เฉลิมชยั บญุยะลีพรรณ ในนามของอธิการบดี ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iTunes U ผ่าน
ระบบออนไลน์ ในนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หลังจากนัน้มหาวิทยาลัยและบริษัท แอปเปิ้ล      
เซาท์ อีส เอเชีย (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และจดัฝึกอบรม
ให้แก่คณาจารย์ และเร่ิมเปิดให้บริการราวเดือนธนัวาคม 2558                             

 คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษาท่ีสนใจเผยแพร่เนือ้หาบน iTunes U สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการได้ท่ี   http://regis.itunes.swu.ac.th/ ผู้สนใจสามารถ Download ได้ท่ี App Store โดย
พิมพ์ค้นหาค าวา่ “iTunes U” จากนัน้กดปุ่ ม Get เพ่ือท าการตดิตัง้ระบบ 

URL  http://regis.itunes.swu.ac.th 
กลุ่มผู้ใช้   นิสิต คณาจารย์และบคุลากร  ศษิย์เก่า  ผู้ เย่ียมชม 
เปิดให้บริการ ธนัวาคม 2558 

 
 

  

http://regis.itunes.swu.ac.th/
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  ระบบตดิตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) ระยะท่ี 2 (ส าหรับผู้บริหาร) 

 ระบบติดตามแผนยทุธศาสตร์ SWU Strategy Action Plan Monitoring System เป็นระบบ SWU 
IT Tools ระบบหนึ่งท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั สามารถตอบโจทย์ผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพได้ 
รวมไปถึงการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมต่างๆ นอกจากนีย้ังสามารถน าข้อมูลไป
ประกอบการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทนัทว่งที 
 ส าหรับในปีนี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ได้พฒันาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) ระยะท่ี 2 
ส าหรับผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการติดตามรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานตา่งๆ โดยทางกองแผนงาน 
ส านกังานอธิการบดี เป็นหนว่ยงานให้ข้อมลูดงันี ้

 แผนภาพสรุปภาพรวม ตวัชีว้ดั / โครงการ 
 แผนภาพสรุปการรายงานผลจากหนว่ยงาน 
 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผน ตามตวัชีว้ดั / โครงการ 
 ตารางการรายงานผลจากหนว่ยงาน : ตวัชีว้ดั 
 ตารางสรุปภาพรวม : ตวัชีว้ดั 
 ตารางการรายงานผลจากหนว่ยงาน :  โครงการ 
 ตารางสรุปผลการด าเนินโครงการ   

URL     http://sap.swu.ac.th/  
กลุ่มผู้ใช้    เจ้าหน้าท่ีกองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ของหนว่ยงาน 
เปิดให้บริการ  ธนัวาคม  2558 
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  SWU Mobile เวอร์ชัน 1.2.0 

 เป็น Mobile Application ผา่นโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพ่ือเพิ่มชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่า              
เป็นช่องทางหนึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับ          
SWU Mobile เวอร์ชัน่ 1.2.0 มีการพฒันาสารสนเทศสว่นบคุคลท่ีต้องเข้าสูร่ะบบด้วยบวัศรีไอดี ประกอบด้วย   

 
 ส าหรับนิสิต                                                 

 ตารางเรียนตามปีการศกึษา     

 ประวตัิการเข้าร่วม กิจกรรมนิสิต  
 ส าหรับคณาจารย์   

 ตารารางสอนตามปีการศกึษา  
 ส าหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว  

 บริการห้องสมดุ ตรวจสอบรายการหนงัสือยืม / หนงัสือจอง / และประวตัิการเสียคา่ปรับ 
ผู้สนใจสามารถ Download ตดิตัง้การใช้งานได้ ดงันี ้

 ระบบปฎิบัตกิาร Android   
  สามารถ Download ได้ท่ี Google Play โดยพิมพ์ค้นหาค าวา่ “SWU Mobile” จากนัน้กด
 ปุ่ ม Install เพ่ือท าการติดตัง้ระบบ 

 ระบบปฎิบัตกิาร iOS   
  สามารถ Download ได้ท่ี App Store โดยพิมพ์ค้นหาค าว่า “SWU Mobile” จากนัน้กดปุ่ ม 
 Get เพ่ือท าการติดตัง้ระบบ 
URL      http://www.swu.ac.th/swumobile.php 
กลุ่มผู้ใช้    นิสิตปัจจบุนั  คณาจารย์และบคุลากร  ศษิย์เก่า  ผู้ เย่ียมชม 
เปิดให้บริการ  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 
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       ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-Meeting) เวอร์ชัน 4.0 

 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้พฒันาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting) โฉมใหม ่
เวอร์ชนั 4.0 เพ่ือรองรับตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชมุและวิธีด าเนินการ
ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ข้อ 12  โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ใช้กับทุกการประชุมภายใน
มหาวิทยาลยัด้วย  โดยเร่ิมเปิดให้บริการตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป  ปรากฏระเบียบวาระดงันี ้

 ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชมุ  
 ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง   
 ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาอนมุตั ิ 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย  

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาทกัท้วง   
 ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองเพ่ือทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ส าหรับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เดิม (ก่อนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559)  สามารถเข้าใช้           
การประชุมระหว่างเดือนตลุาคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2559  เพ่ือปรับปรุงและสืบค้นข้อมูล สามารถ
คลิก   ได้ท่ีเมนดู้านขวามือ "ข้อมลูการประชมุย้อนหลงั ต.ค.2548 - มิ.ย.2559"   

URL      http://emeeting.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้    คณาจารย์และบคุลากร 
เปิดให้บริการ  1 กรกฎาคม 2559 
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        เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดท าเว็บไซต์ (DNN Version 8) 

 ระบบจดัท าเว็บไซต์ด้วยเคร่ืองมือท่ีช่ือว่า DNN (DotNetNuke) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างเว็บไซต์
หน่วยงาน สามารถสร้างหน้าเพจ เพิ่มข้อมูล ข่าวประกาศ หรือรูปภาพ กิจกรรมต่างๆ  เป็นอัลบัม้ได้         
การก าหนดสิทธิในการดแูลหรือแก้ไขหน้าเพจ การเพิ่มผู้ ใช้เข้ามาในระบบพร้อมทัง้สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู
บนเว็บไซต์ มีความสะดวกและง่ายในการจดัการเว็บไซต์ด้วยตนเอง ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ติดตัง้การใช้งาน
ระบบบริหารจดัการเว็บไซต์ ตัง้แต่ปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเวอร์ชัน่อย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนัได้
ตดิตัง้และเปิดให้บริการในเวอร์ชัน่ 8  
โดยใน DNN Version 8 ได้มีการปรับเพิ่มความต้องการใหม่ๆ ดงันี ้

 ระบบต้องการ .NET 4.5.1 หรือสงูกวา่ 
 อพัเกรดโมดลู FAQ, Feedback, Ifame และ Events เป็นเวอร์ชัน่ใหม่ 
 ย้ายโมดลู Site Log, Newsletters ออกจากหน้า Admin 
 สามารถตัง้รหสัได้สงูสดุ 39 ตวัอกัษร 
 เปล่ียนสกิลเร่ิมต้นเป็นแบบใหม่ 
 สกินรองรับ bootstrap 3 

URL      http://cms.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้    ผู้ดแูลเว็บไซต์หนว่ยงาน 
เปิดให้บริการ  12  กรกฎาคม 2559 
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        ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Atutor เวอร์ชัน 2.2) 

 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ติดตัง้ใช้งานระบบ ATutor ตัง้แต่ปี 2546 และได้มีการปรับปรุงเวอร์ชั่น       
อย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนัได้ติดตัง้และเปิดให้บริการในเวอร์ชัน 2.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชัน้เรียน  เป็นระบบท่ีใช้งานง่าย มีเคร่ืองมือพืน้ฐาน       
ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ดแูลระบบ ผู้สอน ผู้ เรียน ซึ่งช่วยให้การจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บ
เป็นไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใน Atutor เวอร์ชนั 2.2 ได้ปรับเพิ่ม Feature ใหม่ๆ  ดงันี ้

 Current Activity แสดงกิจกรรมรายวิชาท่ีก าลังเกิดขึน้  ในหน้า My Courses ได้แก่ 
Assignment    ไฟล์ท่ี Upload ขึน้ File Storage เป็นต้น  

 Calendar แสดงตารางกิจกรรม ได้แก่ ก าหนดการท า Test ก าหนดการส่ง Assignment   
ในรูปแบบ Calendar 

 การออกแบบ GUI  ให้น่าใช้มากขึน้ รวมถึงแถบเคร่ืองมือและการเพิ่มปุ่ ม  Manage On/Off  
เพ่ือให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงหรือสามารถเห็นมมุมองของผู้ เรียนได้ 

 Photo Gallery ผู้สอนสามารถสร้าง Profile/Course/Shared Album และท าการก าหนดสิทธ์ิ     
การใช้งานสามารถเพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ได้ 

URL      http://course.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้    นิสิต คณาจารย์และบคุลากร 
เปิดให้บริการ  27 กรกฎาคม 2559  
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บริการวิชาการ 

       แผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี 2558 – 2559  ก าหนดเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
ได้แก่ 1) พัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นกลางการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ทัง้ระดับภายใน        
และภายนอกมหาวิทยาลยั 2) พฒันาส านกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งสนบัสนุนด้านการพฒันาและ     
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน  และ 3) แสวงหาความร่วมมือกบัองค์กร
ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายขอบเขตรูปแบบและวิธีการของการบริการวิชาการ 

  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน 

   ส านกัคอมพิวเตอร์ ร่วมกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์จดัโครงการพฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีแก่ชมุชน       
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ นักเรียน ครู บุคลากรทาง    
การศึกษา ผู้ น าและบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีที          
ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสงัคม
อย่างยัง่ยืน (1 จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั)  มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวน 130 คน   โดยจดัอบรมครัง้ท่ี 1        
เม่ือวนัท่ี  21 - 22  มกราคม 2559 และอบรมครัง้ท่ี 2  เม่ือวนัท่ี  28 - 29 มกราคม 2559  ณ วิทยาลยั
เทคโนโลยีวีรพฒัน์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก โดยจดักิจกรรมการติดตัง้และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
อยา่งมืออาชีพ 
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   โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้จดัโครงการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ประจ าทกุปี เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการพฒันานิสิตและบคุลากรทกุคนของมหาวิทยาลยั ซึ่ง
เน้นถึงความส าคญัของการพฒันานิสิตและบคุลากรให้เป็นผู้ รู้เทคโนโลยี (ICT Literacy) รู้สารสนเทศ 
(Information Literacy) และมีสมรรถนะทางภาษา 3 อย่าง คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ จึงได้ก าหนดให้มีกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบสมรรถนะหลกั ดงันี ้สมรรถนะหลกั 
(Core Competency) ด้านไอซีที และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) และเป็น
การสนองต่อนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย ส าหรับปีนี ้ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมขึน้       
ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2559 ประกอบด้วย 6 หลกัสูตร โดยมีการจดัฝึกอบรม     
ท่ีส านกัคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 185 คน 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

งานวิจัย 

 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลากรในการท างานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพ่ือค้นหา 

องค์ความรู้ใหม่ๆ   และสง่เสริมการท างานวิจยัสถาบนัท่ีมุง่พฒันางานในภารกิจตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรม
และการสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ และ
มหาวิทยาลัยโดยส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการด าเนินงานงานวิจยั จ านวน 1 โครงการ ดงันี ้

 
ตารางท่ี 5  สรุปการด าเนินงานโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ ช่ือโครงการวิจัย หัวหน้าผู้วิจัย 

1. โครงการวิจยัเร่ืองการออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนัเพ่ือ    
การบริการข้อมลูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบน
ระบบปฏิบตักิารมือถือระบบประมวลผล 

นายภทัรชยั ไชยมงคล 
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สถติกิารให้บริการ 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือ     
การเรียนการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ห้องบรรยาย ห้องประชมุ และบริการ Helpdesk แก่นิสิต  
คณาจารย์  บคุลากรของมหาวิทยาลยัและบคุคลทัว่ไป โดยสรุปในรอบปีงบประมาณดงันี ้

 

ตารางท่ี 6  สถติกิารใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เดือน ปี พ.ศ. 

จ านวน (คน) จ านวน (ครัง้) จ านวน(ช่ัวโมง) 

นิสิต 
อาจารย์/
บุคลากร นิสิต 

อาจารย์/
บุคลากร นิสิต 

อาจารย์/
บุคลากร 

ตลุาคม 2558 689 - 1,339 - 2,652.52 - 

พฤศจิกายน 2558 743 - 1,631 - 3,212.2 - 
ธนัวาคม 2558 361 - 464 - 931.45 - 
มกราคม 2559 249 - 466 - 907.09 - 
กมุภาพนัธ์ 2559 456 - 997 - 1,972.88 - 
มีนาคม 2559 442 - 1,105 - 2,212.9 - 
เมษายน 2559 307 - 717 - 1,422.55 - 
พฤษภาคม 2559 161 - 222 - 437.46 - 
มถินุายน 2559 4 - 4 - 8 - 
กรกฎาคม 2559 - - - - - - 
สงิหาคม 2559 532 - 879 - 1,789.34 - 
กนัยายน 2559 664 - 1,870 - 3,605.15 - 

รวม 4,608 - 9,694 - 19,151.54 - 

หมายเหตุ     เดือนมิถนุายน 2559  ถึงเดือนกรกฎาคม 2559  เป็นชว่งปิดภาคการศกึษา 

แหล่งข้อมูล : http://cs.swu.ac.th>รายงาน>รายงานสถิต ิ
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ตารางท่ี 7  สถติกิารใช้บริการห้องบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง) 

การเรียน 
การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะศกึษาศาสตร์ 14 - 3 - 1 

คณะเศรษฐศาสตร์ 145 - 1 - - 
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ              
การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

315 - 2 - - 

คณะสงัคมศาสตร์ 3 - - - 24 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 9 - - - 1 
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 16 - 12 - - 
ส านกัคอมพิวเตอร์ - 7 27 - - 
ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา    
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 80 - - 

รวม 502 7 125 - 26 

แหล่งข้อมูล  :   infoservice.swu.ac.th>งานบริการไอที>สถิติการใ ช้ ห้อง>รายงานการใช้ ห้อง           
(ระบบการจองใช้ห้อง) 
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ตารางท่ี 8  สถติกิารใช้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง) 

การเรียน 
การสอน 

ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 15 - - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ - 10 - - - 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ - 3 - - - 
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ            
การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

- 4 - - 2 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม - 3 - - - 
ส านกัคอมพิวเตอร์ - 376 - - 4 
ส านกังานอธิการบดี - 3 - - - 
ศนูย์บริการวิชาการ - 7 - - - 

รวม - 421  - 6 

แหล่งข้อมูล :  infoservice.swu.ac.th>งานบริการไอที>สถิติผู้ ใช้ห้อง>สส112 การใช้ห้อง และสถานท่ี
ของมหาวิทยาลยั>รายงานการใช้ห้อง (ระบบการจองใช้ห้อง) 

 

  



37 

รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตารางที่ 9  สถติกิารใช้บริการห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง) 

การเรียน
การสอน 

การ
ประชุม 

การ
ฝึกอบรม 

ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะศกึษาศาสตร์ 116 - 24 - 5 

คณะมนษุยศาสตร์ 150 - 56 - 3 
คณะสงัคมศาสตร์ 225 - 8 - 23 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 40 - - - - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 252 - - - 6 
คณะวิทยาศาสตร์ 9 - 3 - - 
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ             
การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

16 - 4 - - 

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์
การเกษตร 

75 - - - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ 10 - - - - 
คณะพลศกึษา 143 - - - - 
คณะแพทยศาสตร์ - - 40 - - 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ - - 9 - - 
คณะสหเวชศาสตร์ 180 - - - - 
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 23 - 55 - 8 
สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - - 9 - 4 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 46 - - - - 
ส านกังานอธิการบดี - - - - 6 
ส านกังานบริหารกิจการหอพกั - - - - 3 
ศนูย์สารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์ - - 9 - - 
ศนูย์พฒันาสภาพกายภาพ                   
การจดัการขนสง่ 

- - - - 3 

รวม 1,285 - 217 - 61 

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. 2559 

เดือน ปี พ.ศ. 

บริการ  Help  desk 

นอกสถานที่ ทางโทรศัพท์ 

จ านวน (ครัง้) 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

จ านวน (ครัง้) 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

ตลุาคม 2558 76 212.35 15 31 

พฤศจิกายน 2558 47 67.20 6 10.55 
ธนัวาคม 2558 29 31.25 2 0.10 
มกราคม 2559 21 24.20 1 1 
กมุภาพนัธ์ 2559 104 278.30 12 19.40 
มีนาคม 2559 99 149.19 17 15 
เมษายน 2559 29 48 34 58.45 
พฤษภาคม 2559 44 76.50 12 11.15 
มิถนุายน 2559 64 123.10 11 13.10 
กรกฎาคม 2559 28 30.35 12 3.31 
สิงหาคม 2559 124 92.10  4 2 34.45 
กนัยายน 2559 197 51.25 5 5.40 

รวม 862 1,183.79 169 202.91 

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

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรได้เพิ่มพูน
ความรู้ โดยให้บคุลากรเข้ารับการอบรม ประชมุวิชาการ สมัมนาวิชาการ และศกึษาดงูาน ดงันี ้

ตารางท่ี 11  สรุปผลด าเนินการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเภท จ านวน (ครัง้) จ านวน (คน) 

ประชมุ 1 9 

สมัมนา 35 50 

อบรม 25 50 

ศกึษาดงูาน 7 23 
 

 

ส านกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง  
“การสร้างเคร่ืองมอืวิจยัส าหรับการประกนัคณุภาพ

การศกึษา” เมือ่วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

ส านกัคอมพิวเตอร์จดัโครงการพฒันาสมรรถนะด้านภาษา 
สู่ประชาคมอาเซยีน ในหวัข้อ “การสร้างแรงบนัดาลใจ 

กบัภาษาองักฤษ” เมือ่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 

ส านกัคอมพวิเตอร์จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ส านกัคอมพวิเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564” 
เมื่อวนัท่ี 2 - 3 และ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 
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การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส านักคอมพวิเตอร์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ต้อนรับหน่วยงานภายนอกเข้ามาเย่ียมชม    
และศกึษาดงูานส านกัคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

คณะศิลปศาสตร์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

คณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ศรีเสริมโภค คณบดี   
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก พร้อมคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจทัง้ชาวไทยและ  
ชาวต่างประเทศ จ านวน 3 ท่าน เข้าเย่ียมชมศึกษาดูงานกิจกรรมบริการต่างๆ ของส านกัคอมพิวเตอร์    
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซึ่งมีส่วนส าคัญ             
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยคณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ได้          
ให้การต้อนรับอย่างเป็นท่ีประทบัใจ พร้อมน าชมสถานท่ีท างาน ห้องประชมุ และห้องปฏิบตัิการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ณ ส านกัคอมพิวเตอร์ ชัน้ 11-14  อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช  บวัศรี มศว ประสานมิตร 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์
ศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามผ่านเว็บไซต์รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมสู่ชุมชนเพ่ือให้
เป็นไปตามภารกิจหลกั ยทุธศาสตร์และการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัโดยมีนโยบายให้
การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม             
อันดีงามเพ่ือให้คงอยูคู่ป่ระเทศไทยสืบไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลด าเนินการ 4 กิจกรรม 

   
งานวนัสถาปนาส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2558  ครบรอบ 22 ปี  เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558            

ณ บริเวณโถงชัน้ 14 ส านกัคอมพิวเตอร์ 
 

    
งานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ช่ือกิจกรรม “สงกรานต์สามคัคี ไอซีทีศรีนครินทร์” 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณโถง ชัน้ 12 ส านกัคอมพิวเตอร์ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
ถวายเทียนและผ้าอาบน า้ฝนเน่ืองในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559    

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ณ วดัใหมช่่องลม ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่กรุงเทพฯ 

 

 

 
บคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ร่วมแตง่กายด้วยผ้าไทยในทกุวนัศกุร์ เพ่ือรณรงค์การอนรัุกษ์เอกลกัษณ์      
ของชาติ ท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมไทย และเผยแพร่วฒันธรรมการแตง่กายด้วยผ้าไทยให้คงอยูสื่บไป 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กจิกรรมส าคัญในรอบปี 

 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมส าคญัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดงันี ้

        โครงการ SWU OPEN HOUSE 2015  

ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบธูโครงการ SWU OPEN HOUSE 2015 เปิดประตสู่โลกใบใหม่ กบั 
เปิดบ้าน “ส านักคอมพิวเตอร์” เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะน าบริการไอทีของมหาวิทยาลัย            
ให้นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงงานบริการต่างๆ ของส านกัคอมพิวเตอร์ เม่ือวนัท่ี 27 - 28 
พฤศจิกายน 2558  ณ มศว ประสานมิตร 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2559 ส านักคอมพวิเตอร์ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมกบัมหาวิทยาลยัจดังานวนัเด็ก ประจ าปี 2559 ภายใต้ช่ือ "เทศกาล
วนัเด็กสืบสานวฒันธรรมไทย โตไปไม่โกง"  โดยส านกัคอมพิวเตอร์ได้ซุ้มกิจกรรม "เด็กไทย ใฝ่รู้ คู่ไอซีที      
มีคณุธรรม " เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2559 ณ พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทลูกระหม่อมแก้ว 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กิจกรรม Big Cleaning Day   ประจ าปี 2559   

ส านกัคอมพิวเตอร์ จดักิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี 2559 ขึน้ เพ่ือเป็นการสร้างกิจกรรม
สัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เกิดการปลูกฝังให้เกิดค่านิยมท่ีดีใน       
การรักษาความสะอาด สร้างสุขลักษณะนิสัยท่ีดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกา รท างาน เม่ือวันท่ี                 
29 กนัยายน 2559 ณ ส านกัคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการบริการรองรับ IPv6 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 
2559  ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่  กรุงเทพฯ 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในรอบปีการศกึษา 2558 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามตวับงชี  ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพส าหรับ
หน่วยงานสนบัสนุนวิชาการ มีจ านวน   2  องค์ประกอบ โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตวับง่ชี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือด าเนินการ จดัประชมุ ติดตามผลการ
ด าเนินการ และการให้องค์ความรู้แก่บคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายใน จ านวน  3  ทา่น  ประกอบด้วย  

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิชชากร  จารุศริิ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปษุยตานนท์  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วิยานนท์  กรรมการและเลขานกุาร 
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รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของส านกัคอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัดีมาก           
(คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5)  มีผลการประเมินดงันีต้ามองค์ประกอบดงันี ้

ตารางที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมิน 
(เฉลี่ย) 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50   ต้องปรับปรุง 

เร่งด่วน 
1.51 – 2.50   ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   ระดับด ี
4.51 – 5.00   ระดับดีมาก 

จ านวน   
ตัวบ่งชีท้ี่
ประเมิน ตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที ่ 1  
การสนบัสนนุการผลติบณัฑิต  

4 4 คณุภาพระดบัด ี 1 

องค์ประกอบที่  2  
การวจิยั  

 -  - -  -  

องค์ประกอบที่  3  
การบริการวิชาการ  

 -  -  -  - 

องค์ประกอบที่  4  
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

 - -   -  - 

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจดัการ  

4.27 4.57 คณุภาพระดบัดมีาก 15 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.25 4.53 คุณภาพระดับดีมาก 16 

    

 
 



49 

รายงานประจ าปี 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

การบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงของส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน เพ่ือก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยได้ก าหนดการบริหารความเส่ียงไว้จ านวน 3 ด้าน และ
จ านวน 6 กิจกรรม 

ตารางท่ี 13  การประเมินความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ ด้านความเส่ียง กิจกรรม ความเส่ียงที่พบ 

1. ด้านการบริหารและจดัการ
หนว่ยงาน 

4 1. ระบบสารสนเทศไมร่องรับตอ่เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลง 

2. ระบบสารสนเทศไมค่รอบคลมุตอ่ภารกิจ
มหาวิทยาลยัท่ีเพิ่มมากขึน้ 

3. ไมส่ามารถหารายได้เพิ่มขึน้ 
4. ไมส่ามารถรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้    

ความเช่ียวชาญและความเข้าใจในสายงาน 

2. ด้านเหตกุารณ์ภายนอก 1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไมส่ามารถ     
ใช้งานได้  24  ชัว่โมง 

3. ด้านยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ 1 การใช้เงินงบประมาณไมเ่ป็นไปตาม
แผนการใช้เงิน 
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แนวทางการพัฒนาส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2560 

 
ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางด้านไอซีที             

ของมหาวิทยาลยั  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ด้านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย  ด้านการบริการทางด้านห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์และการบริการด้านต่างๆ ให้แก่ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร พนกังาน และบคุลากรทัว่ไป   
โดยมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              
ท่ีเหมาะสมรองรับการด าเนินพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ  ส านักคอมพิวเตอร์         
ไ ด้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   และติดตามการด า เนินงานเ พ่ือการพัฒนาด้านไอซี ที                     
ข อ งมหาวิ ท ยาลัย ใ ห้ มี คุณภาพมากยิ่ ง ขึ น้ แ ละ ร อ ง รั บสถานกา ร ณ์ ท่ี เ ป ล่ี ยนแปลง ไ ป                           
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านกัคอมพิวเตอร์มีแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพฒันางาน
ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยั ดงันี ้ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 
1. ติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลยั (Data Center)                               

ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวัศรี 
2. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์ 
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการส ารองข้อมลูเพ่ือรองรับเหตภุัยพิบตัิ 
4. ติดตัง้ระบบปรับปรุงช่องโหว่ด้วย WSUS 
5. บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร 
6. บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ เร่ือง การติดตัง้อปุกรณ์ส่ือสารข้อมลูแบบไร้สาย          

(Wireless LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์             
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (AIS) 

 

การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีท่ีดี 
1. จดัตัง้เครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพฒันาและการให้บริการระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงาน ระยะท่ี 1 
2. จดัตัง้ศนูย์ให้ค าปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (Clinic MIS) 
3. จดัการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั (KM MIS) ระยะท่ี 1  

(SUPREME 2004) 
4. โครงการ d-Office :  Digital Office Model Project 

 

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile 

 

ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย  
1. ติดตัง้ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. พฒันาระบบงาน TQF ระยะท่ี 4 
4. พฒันาระบบการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ระยะท่ี 2 
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เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. พฒันาเว็บไซต์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน่ภาษาตา่งประเทศ 

2. สง่เสริมการใช้งานระบบบริหารการจดัการเว็บไซต์ 

     ส่งเสริมและบริการการเรียนการสอนและวิชาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
1. จดัหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom 
2. พฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะท่ี 2 
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คณะจัดท 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. นางสาววิลาวลัย์ บวัข า ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

6. นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรตศิกัดิ ์ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

7. 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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