


สารจากผูอํานวยการ 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  นับวาเปนปแหงการจัดกิจกรรมดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยมากอีกปหนึ่ง ปนี้นับเปนปแรกที่
สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาอยางเปนระบบ ทําใหสามารถวาง
แผนการใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบไอซีทีและการใหบริการการเรียนการสอน การวิจัย 
แกนิสิตและหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน  โดยไดมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการปรับปรุงระบบบริการการศึกษาเปนอันดับแรก  
ในปนี้เราไดติดตั้งระบบสารสนเทศข้ึนหลายระบบสําหรับระบบใหญท่ีไดรับพลังความรวมมือจาก
ทุกหนวยงานคือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS : Human Resource Information 
System) นอกจากนี้ยังไดจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการนิสิตเพิ่มอีก 200 เครื่อง 
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมี
ความมั่นคงปลอดภัยรองรับตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 เปนท่ีเรียบรอย เพราะหากระบบเครือขายไมดีระบบงานและระบบบริการตาง ๆ ก็จะ
พลอยลมเหลวไปดวย  

อีกประการหนึ่งคือการกาวเดินไปอยางไมหยุดยั้งในเรื่องของระบบ Cyber Education System 
เห็นไดจากหนวยงานตางๆ นิสิตและคณาจารยตื่นตัวกับการเขารับการเพิ่มพูนความรู ฝกปฏิบัติ 
เขารวมกิจกรรมสัมมนาและนําระบบไอซีทีไปใชในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน 
จนเกิดเปนความสําเร็จรวมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยคือ ระบบ SOT หรือ ระบบ Hybrid 
Education System ท่ีเราสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของ
การจัดการศึกษาไปสูการนําไอซีทีมาใชเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ความภาคภูมิใจของทีมงานสํานักคอมพิวเตอรในปนี้คงหนีไมพนการท่ีเราไดรวมกันทํางานและ
ไดรับความรวมมือจากนิสิตและเพื่อนรวมงานในมหาวิทยาลัยเปนอยางดี จนทําใหงานตาง ๆ 
สําเร็จลุลวงตามแผนปฏิบัติการกวา 90% และที่สําคัญเราไดรับผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาถึง 4.64 ซึ่งนับเปนท่ีหนึ่งในประเภทหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  

สําหรับปหนาสํานักคอมพิวเตอรไดรับงบประมาณมากข้ึน แผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยก็ตองเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว แตเราทุกคนมีความสุขและสนุกกับงาน 
และตองขอขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีใหความไววางใจใหสํานักคอมพิวเตอรดูแลงานไอซีทีท้ัง
ระบบ เพราะการที่เราไดมีโอกาสทํางานมากยอมหมายถึงเราไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและไดมี
โอกาสทาทายกับเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดเวลา 

 

    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน                   

         ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
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ขอมูลสํานักคอมพิวเตอร 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร 

ปณิธาน 

มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน  

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื ่อพัฒนา
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

ภารกิจ 

1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 
4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
5. บริการวิชาการ 
6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

ยุทธศาสตร 

 จากพันธกิจและภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มหาวิทยาลัยมอบหมายไว  
สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร ป 2550-2554 ไว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี
ศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และ
การใหบริการวิชาการแกสังคม 

ยุทธศาสตร 2 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

สงเสร ิมและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหรองรับภารกิจตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร 3 : ยุทธศาสตรการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

สนับสนุนและสงเสริมการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรู การเรียนการสอน และการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 4 :  ยุทธศาสตรการใหบริการวิชาการ 

สงเสริมการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย เพื ่อ
สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตร 5 :  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรใหมีคุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรใหมีคุณภาพและใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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โครงสรางสํานักคอมพิวเตอร 

การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชา
และร ับผิดชอบในการกํากับด ูแลการดําเน ินงานของสําน ักคอมพิวเตอร ให เป นไปตาม
วัตถุประสงค  และมีคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่กํากับดูแล นโยบายและ
การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร และมีรองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ
กํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตางๆ และเพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย  สํานักคอมพิวเตอรจึงกําหนดใหมี
เลขานุการสํานักงานผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของฝายสํานักงานผูอํานวยการ และมี
บุคลากรปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายประจําฝายตาง ๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบงานของฝายตาง ๆ 
ดังแสดงตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการอํานวยการ ICT 

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักงานผูอํานวยการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 
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คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

2. อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

3. อาจารย ดร.อุราพร  ศุขะทัต กรรมการ 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

4. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  กรรมการ 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

5. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล กรรมการ 
สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

6. ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร.เภสัชกรนภดล  ทองนพเนื้อ กรรมการ 
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมสังคม  คณะเภสัชศาสตร 

7. อาจารย ดร.พิศมัย  รัตนโรจนสกุล กรรมการ 
สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

8. นายดิเรก  อึ้งตระกูล  กรรมการ 

9. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข  กรรมการ 

10. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 

11. นางพัชรินทร  สนธิวนิช  เลขานุการ 
เลขานุการสํานักงานผูอํานวยการ 

       1                       2                       3                      4

      5                      6                    7               

          8                  9                   10                  11
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ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

แถวน่ัง (จากซายไปขวา) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน 
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร       

2. อาจารย ดร.อุราพร  ศุขะทัต 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

แถวยืน (จากซายไปขวา) 

3. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

4. อาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข 
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร   

 

ที่ปรึกษาและผูชํานาญการ  

แถวบน (จากซายไปขวา) 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ 

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
2. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 

ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
แถวลาง (จากซายไปขวา) 

3. อาจารยสาโรช  เมาลานนท 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําคุณ  ศรีสนิท 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

5. อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

เลขานุการและปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝาย 

 

1. นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

2. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 

3. นายดิเรก  อึ้งตระกูล 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 

4. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

จากซายไปขวา 
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บุคลากร 

สํานักงานผูอํานวยการ 

แถวหนาจากซาย 
นางสุธาทิพย,นางพัชรินทร,นางศิริศศิเกษม,นายมานิตย 

แถวหลังจากซาย 
นางสาวภภัทรสรณ,นางกรัณฑรัตน,นางสาวอรุณรัตน, 
นางสาวสาวิตรี,นางสาวจันทนา,นางวรรณี,คุณจิตติมา, 

นายดนัย      
    

1. นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 

(เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร)  

2. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค  
นักวิชาการศึกษา 6 

3. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง  
นักวิชาการพัสดุ 5 

4. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค  
นักวิชาการพัสดุ 

5. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นางสาวอรุณรัตน  ทองคํา  
นักวิชาการเงินและบัญชี 

7. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล  
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร  
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

9. คุณจิตติมา ชางไม 
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

10. นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ  
ผูปฏิบัติงานบริหาร 

11. นายมานิตย  ขวัญยืน  
พนักงานบริการอัดสําเนา 

12. นางสาวจันทนา  หม่ืนพันธ  
ผูปฏิบัติงานบริหาร 3  (ประจําองครักษ) 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

1. นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศํกดิ์ 
นักวิชาคอมพิวเตอร 6 
(ปฏิบัตหินาทีห่วัหนาฝายระบบคอมพิวเตอร  
 และเครือขาย) 

2. นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นายเชียงชล  เหลืองออน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

5. นายนคร  บริพนธมงคล  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 

6. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ                       
นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ประจําองครักษ) 

                                                                   

จากซายไปขวา 

นายประกิจ,นายมหัทธวัฒน,นายนคร,นายพงศภูมิพันธ 
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ฝายระบบสารสนเทศ 

แถวหนาจากซาย 
นางสาววราภรณ,นางสาววิลาวัลย,นางสาวพรทิพย,
นางสาวสุวิมล 

แถวหลังจากซาย 
นายปวรุตม,นางสาวสมถวิล,นายธนศักด์ิ  

1. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 
(ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ) 

2. นางสาววราภรณ  ขยายผล  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

5. นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

6. นายธนศักดิ์  เพ็ชรวารี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

7. นายปวรุตม  พงศพฤฒนานนท  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

8. นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

9. นายชัยวัฒน  ชางกลึง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นายณัฐ  นาคเทวัญ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 

1. นายดิเรก  อึ้งตระกูล 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 5 
(ปฏิบัติหนาที่หวัหนาฝายปฏิบัติการและบริการ) 

2. นายสันติ  สุขยานันท  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 

3. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 

4. นายถาวร  หงษทอง  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

5. นายอุดร  วงษไทย  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

6. นายเจตนิพัทธ  กวยทอง  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร                                

7. นายธนรรณพ  อินตาสาย  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4  (ประจําองครักษ) 

8. นายนิรันดร  ศรีตะปญญะ  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร  (ประจําองครักษ) 

9. นายอํานาจ นิ่มนวล  
ชางเครื่องคอมพิวเตอร  (ประจําองครักษ) 

แถวหนาจากซาย 

นายไพโรจน,นายดิเรก,นายสันติ,นายธนรรณพ, 

แถวหลังจากซาย 

นายเจตนิพัทธ,นายนิรันดร,นายถาวร,นายอํานาจ,นายอุดร  
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บุคลากรมาปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร 

บุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมาปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร 

1.  อาจารยทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ 

2.  อาจารยอรรถพล  ปอมสถิตย 

บุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดีมาปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร 

1.  นางสาวสุจิตา  จิวังกูร 

     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

2.  นางสาววันทนา  ผองภักต 

     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3.  นางสาวมณฑลี  ลิ้มกิจเจริญภรณ 

     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

4.  นางสาวสุทิสา  ลื้ออนันตศักดิ์ศิริ 

     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

สภาพทางกายภาพของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอร มีท่ีทําการอยูท่ีอาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพื้นท่ีในความ
รับผิดชอบ จํานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 2, 3, 4 และ 15 และอยูท่ีอาคารเรียนรวม ชั้น 3 สํานักคอมพิวเตอร 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยแบงเปนหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อการบริการท่ัวไป และหองประชุม ดังนี้ 

ตารางที่ 1 : ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ประเภทหอง สถานที่ตั้ง ความจุ 
(ตร.ม.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สีย
ง 

 (ช
ุด)

 

เค
รื่อ
งฉ
าย
ภ
าพ
ข
าม

ศี
รษ
ะ 

(เ
ค
รื่อ
ง)

 

เค
รื่อ
งม
ัลต
ิมีเ
ดีย

โป
รเ
จค
เต
อร
 (เ
คร
ื่อง

) 

ท
ี่นั่
งฟ
งบ
รร
ยา
ย 

(ท
ี่) 

เค
รื่อ
งค
อม
พิ
วเ
ต
อร
 

(เ
ค
รื่อ
ง)

 

จุด
ต
อเ
ค
รือ
ข
าย

 (
จุด

) 

1. หองบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

หอง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 216 1 - 1 60 1 1 

หอง 16-1502 อาคาร 16 ชั้น 15 120 - 1 - 30 - - 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอน 

หอง 16-301 อาคาร 16 ชั้น 3 132 1 1 - - - 48 

หอง 16-302 อาคาร 16 ชั้น 3 132 1 - 1 - 35 51 

หอง 16-310 อาคาร 16 ชั้น 3 132 - - - - 25 24 

หอง 302/1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 
องครักษ 

90 - - - - 40 48 

จากซายไปขวา 

อาจารยทะนุพงศ,นางสาวสุทิสา,นางสาววันทนา,

นางสาวมณฑลี 
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ประเภทหอง สถานที่ตั้ง ความจุ 
(ตร.ม.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สีย
ง 

 (ช
ุด)

 

เค
รื่อ
งฉ
าย
ภ
าพ
ข
าม

ศี
รษ
ะ 

(เ
ค
รื่อ
ง)

 

เค
รื่อ
งม
ัลต
ิมีเ
ดีย

โป
รเ
จค
เต
อร
 (เ
คร
ื่อง

) 

ท
ี่นั่
งฟ
งบ
รร
ยา
ย 

(ท
ี่) 

เค
รื่อ
งค
อม
พิ
วเ
ต
อร
 

(เ
ค
รื่อ
ง)

 

จุด
ต
อเ
ค
รือ
ข
าย

 (
จุด

) 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อการบริการทั่วไป 

หอง 16-308 อาคาร 16 ชั้น 3 132 - - - - 30 40 

หอง 16-309 อาคาร 16 ชั้น 3 132 - - - - 30 50 

หอง 302/2 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 
องครักษ 

90 - - - - 16 48 

4. หองประชุม 

หองประชุม ดร.
สุนทร  แกวลาย 

อาคาร 16 ชั้น 4 264 1 - 1 50 1 2 

รวมทั้งส้ิน  1,440 4 2 3 140 178 312

 

โครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการในเรื่องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลเครือขาย “บัวศรี” 
ซึ่งเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดเริ่มเปดใหบริการ
อยางเปนทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งท่ี 10 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 

วัตถุประสงคของเครือขายบัวศรี 
1. เพื่อวางเครือขายใยแกวนําแสงใหครอบคลุมทุกคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย 

สําหรับการรองรับงานพัฒนาและการใชงานระบบสารสนเทศ อันไดแก ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศหองสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบ
โทรศัพท 

2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการบริหารและการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพอันเปนกลไกสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอน 
และการวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลของคณาจารย บุคลากร และนิสิตภายในเครือขายของมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อเปนเสนทางสําหรับการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรและการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ขอมูลเฉพาะของเครือขายบัวศรี 
อัตราความเร็วในการสงผานขอมูล 

ความเร็วในระดับ Backbone ท่ีประสานมิตร 1000  Mbps  ท่ีองครักษ 1000 Mbps 

ความเร็วในระดับ Server ท่ีประสานมิตร  100  Mbps   

การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตผาน Uninet     1  Gbps 

การเชื่อมตอกับเครือขายท่ีองครักษ  100  Mbps 

การเชื่อมตอกับโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน    10  Mbps 

การเชื่อมตอกบัศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน มศว  

   10  Mbps 

ขอบเขตของเครือขาย 

เครือขาย ประสานมิตร องครักษ 

จํานวนอาคาร  23 หลัง 30 หลัง 

จํานวนคณะ/หนวยงาน 70 หนวยงาน 15 หนวยงาน 

จํานวนหนวยงานภายนอก 2 หนวยงาน - 

จํานวนอุปกรณบนเครือขาย 

อุปกรณ ประสานมิตร องครักษ 

Router 5 เครื่อง 1 เครื่อง 

Switch 27 เครื่อง 30 เครื่อง 

UPS 1 เครื่อง 2 เครื่อง 

Access Point  64 จุด 87 จุด 

Server 64 เครื่อง 13 เครื่อง 

ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2551 
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งบประมาณ 

ในงบปประมาณ พ.ศ. 2551  สํานักคอมพิวเตอรไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลง
งบประมาณ จํานวน 4 แหลง ไดแก งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบพัฒนา
หนวยงานและมหาวิทยาลัย  และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย สําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร 

ตารางที่ 2 : งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551      (หนวย : บาท) 

หมวดรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได 

ไดรับจัดสรร เบิกจาย เหลือจาย ไดรับจัดสรร เบิกจาย เหลือจาย 

งบบุคลากร - - - 2,256,828.00 2,081,181.34 175,646.66 

งบดําเนินงาน 8,305,600.00* 8,274,784.41 30,815.59 2,272,208.00** 2,114,121.80 158,086.20 

งบลงทุน 1,058,000.00* 992,119.75 65,880.25 480,409.00** 445,412.40  34,996.60 

งบเงินอุดหนุน 1,200,000.00 1,082,305.00 117,695.00 864,255.00 692,117.00 172,138.00 

งบรายจายอ่ืน - - - 871,580.00 255,662.00 615,918.00 

รวม 10,563,600.00 10,349,209.16 214,390.84 6,745,280.00 5,588,494.54 1,156,785.46 

    *  งบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรร  งบดําเนินงาน 8,725,600.00 บาท   งบลงทุน 638,000.00 บาท   
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ จากงบดําเนินงาน ไปงบลงทุน  จํานวน  420,000.00 บาท 
   **  งบประมาณเงินรายได ไดรับจดัสรร  งบดําเนินงาน  2,313,617.00 บาท  งบลงทุน 439,000.00  บาท  
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ จากงบดําเนินงาน ไปงบลงทุน  จํานวน 41,409.00  บาท 

นอกจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2551 ที่ไดรับจัดสรรแลว 
สํานักคอมพิวเตอรยังไดรับจัดสรรงบประมาณตาง ๆ ดังนี้ 

1. งบประมาณแผนดิน 

 โครงการ Cyber Education Center   จํานวนเงิน   2,100,000.00 บาท 

2. งบพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

 งบดําเนินงาน คาเชาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 200 เครื่อง  จํานวนเงิน  
2,160,000.00 บาท 

 งบลงทุน คาจางติดตั้งระบบเครือขายบัวศรีอาคารที่พักบุคลากร องครักษ  

จํานวนเงิน  1,040,000.00 บาท 



 

 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานไดจัดทํา
คํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ข้ึนน้ัน สํานักคอมพิวเตอร
ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ใหกับสํานักงาน กพร. ไดรับทราบเปาหมายของตัวชี้วัดที่จะดําเนินการตลอดทั้งปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ซึ่งเปาหมายของตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการน้ันเปนเปาหมายของตัวชี้วัด
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรโดยตรง เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
สํานักคอมพิวเตอรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่สํานักคอมพิวเตอร
ใหคํารับรองการปฏิบัติราชการไปนั้น โดยมีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 4.75 (จากมาตราสวน 5 ระดับ)  
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ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สํานักคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  ใหสอดรับกับนโยบายการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไอซีทีไดเปนเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานที่ดูแลการวางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย และการใหบริการเครือขาย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ไดดําเนินการดังนี้ 

การขยายเครือขายบัวศรี ณ อาคารท่ีพักบุคลากร 
องครักษ 

สํานักคอมพิวเตอรไดขยายเครือขายบัวศรี ณ อาคารท่ีพัก
บุคลากร องครักษ ใหกับทุกหองพัก จํานวน 3 อาคาร 
ไดแก อาคารกัลยาณมิตร (จํานวน 129 จุด) อาคารจิตอารี 
(จํานวน 73 จุด) และอาคารศรีวิจิตร (จํานวน 73 จุด)  
เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรใชการศึกษา คนควา และ
ติดตอประสานงานตางๆ อันจะทําใหการศึกษาวิจัยและ
การปฏิบัติงานมีความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และได เปดใช งานอย าง เปนทางการ  เมื่ อวั น ท่ี  19 
พฤศจิกายน 2551 

 

การขยายเคร่ืองคอมพิวเตอรใหบริการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําโครงการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อใหบริการแกนิสิตและบุคลากร 
จํานวน 600 เครื่อง ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2551-2553  ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยเปนผูลงทุนให
จํานวน 200 เครื่อง โดยติดตั้งท่ีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรท้ังประสานมิตรและองครักษ  เริ่มเปด
ใหบริการ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2551 และในปถัดไป 
สํานักคอมพิวเตอรจะเปนผูลงทุนตอไป   

 

ระบบ IPass (Internet Passport) 

เปนระบบที่ใชในการยืนยันตัวบุคคลกอนเขาใชงาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อใหการเขาใชเครือขายนั้นมี
การเก็บขอมูลการใชงานของผูใชเพื่อใหสอดคลองกับ
พรบ.การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ป 2550   

URL  https://ipass.swu.ac.th 
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ระบบ VPN (Virtual Private Network) 

เนื่องจากการใชงานอินเทอรเน็ตผานโมเด็มเริ่มมีการใชงาน
นอยลง ประกอบกับอินเทอรเน็ตผาน ADSL มีการใชงาน
มากขึ้น ดังนั้น การใชงานจากที่ใดจากภายนอกเพื่อเขา
มาใชบริการภายในมหาวิทยาลัยจึงเปนสิ่งจําเปน ดังนั้น
จึงจําเปนจะตองทําการเชื่อมตอ VPN จากภายนอกเพื่อ
เขามาใชงานเครือขายภายใน เชน การสืบคนฐานขอมูล
ออนไลน หรือ การใชระบบ HURIS เปนตน  

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

ระบบ V-Clean 

ระบบปองกันไวรัส และระบบ WSUS (Windows 
Software Update Services) เปนระบบปองกันไวรัสจาก
สวนกลาง ของมหาวิทยาลัย และระบบ update Software 
patch หรือ hotfix ตางๆ ของ Microsoft เพื่อใหเครื่อง
คอมพิวเตอร ภายในเครือขายของมหาวิทยาลัย
ปลอดภัยจากไวรัส และมี software ท่ีทันสมัยอยูเสมอ  

URL  http://v-clean.swu.ac.th 

ระบบ  WiSE 

ระบบ WiSE (Wireless Services for Education) เปน
ระบบเครือขายไรสายภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบันเริ่ม
มีการติดตั้งครอบคลุมในสวนพื้นที่ดานลางอาคารทุกอาคาร
ทั้งที่ประสานมิตร และ องครักษ ทําใหนิสิต และ บุคลากร 
สามารถใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตไดจากบริเวณที่มี
สัญญาณเครือขาย  

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

ระบบ SWU Mail Plus 

ระบบ SWU Mail Plus เปนระบบ mail ท่ีไดมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และ มีการติดตั้ง Option เพิ่มเติมข้ึนเพื่อให
ผู ใ ช ง านสะดวกยิ่ ง ข้ึ น เช น  ในส วนของ  calendar, 
bookmark หรืออื่น ๆ อีกมาก  

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

ระบบ MRTG 

ระบบ MRTG เปนระบบที่ชวยในการ Monitor ระบบ
เครือขายเพื่อใชสามารถตรวจสอบการใชงานระบบ
เครือขายวาปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตมีการ
ใชงานมากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน
และการพัฒนาการของระบบเครือขายสวนกลาง รวมไป
ถึงการเชื่อมตอไปยังสวนตาง ๆของมหาวิทยาลัย เชน 
องครักษ, รร.สาธิต มศว ปทุมวัน และ ศูนยการแพทย
ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปนตน  

URL  http://mrtg.swu.ac.th 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร มีหนาที่ในการพัฒนา/ดูแลระบบ และใหบริการในเรื ่องคําแนะนํา/
ความชวยเหลือดานการใชงานระบบ ใหแกนิสิต อาจารย บุคลากร และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งระบบที่พัฒนาข้ึนในป 2551 สามารถสรุปยอดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HURIS: Human Resource Information)  

เปนระบบที่ประยุกตกลไกเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
หลากหลายเขามาผสมผสานการทํางานไดอยางลงตัว 
เพื่อใหเปนระบบและกลไกในการพัฒนาสารสนเทศ
บุคลากรใหทันสมัย ถูกตอง สมบูรณ คลองตัว และมีระบบ
การทํางานแบบจุดเดียว (one stop service) ขอมูล
สามารถปอนเขาสูระบบไดอยางรวดเร็ว ตามข้ันตอน
การทํางาน (business process) ทําใหผูใชงานในระบบตางๆ สามารถใชงาน และใชขอมูล
รวมกันได (sharing)โดยกระจายการบริหารจัดการลงสูหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ผานระบบอินทราเน็ตหรือเครือขายบัวศรี 

ผลการดําเนินการ 

ไดเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2551 เพื่อแนะนําและฝกอบรมผูใชงานใน
ระดับหนวยงาน ใหสามารถกลับไปใชงานระบบ ณ หนวยงานตนเองได ตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน 2551 
เปนตนไป ท้ังนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดอบรมการใชงานระบบแลว จํานวน 9 ครั้ง   

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

 

ระบบภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการ ตําแหนง
วิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(Workload) 

เปนมอดูลหนึ่งท่ีอยูในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(HURIS) พัฒนาข้ึนเพื่อใหบุคลากรสายวิชาการสามารถ
บันทึกขอมูลภาระงาน ท้ัง 5 ดาน ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยทางระบบจะจัดเตรียมขอมูลท่ีมีอยูในระบบ
สารสนเทศตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ งานสอน (ระบบ 

SUPREME2004) งานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ (งานบัณฑิตศึกษา) งานทุนวิจัย (ROSE) 
งานการจัดทําเคาโครงรายวิชา (Course Syllabus) การจัดทําส่ือการเรียนการสอน (SOT2) 
และงานคําส่ัง เปนตน นอกจากน้ียังสามารถบันทึกขอมูลภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได
จัดเตรียมขอมูลไวให พรอมกับแนบเอกสารประกอบได  

ผลการดําเนินการ 

ไดติดตั้งใชงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 
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ระบบแจงสําเร็จการศึกษา Online 

ระบบแจงสําเร็จการศึกษา Online เปนอีกระบบหนึ่งของ 
”ระบบบริการการศึกษา SUPREME2004” ท่ีใหบริการแบบ 
One Stop Service โดยนิสิตผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาสามารถ
แจงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาผานระบบอินเตอรเน็ต 
ทําใหเกิดความสะดวกเนื่องจากนิสิตสามารถเขาใชงาน
ระบบไดทุกที่ทุกเวลา และยังชวยลดข้ันตอนการทํางาน 
อาทิเชน นิสิตไมตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมขอจบ
เพราะระบบชวยจัดทําแบบฟอรมขอจบตามโครงสราง
หลักสูตรและนําผลการเรียนมาแสดงโดยอัตโนมัติ และมีระบบในการตรวจสอบภาระคางสง
หนังสือกับสํานักหอสมุดกลางให เปนตน นอกจากนี ้ เมื ่อนิสิตยังศึกษาอยูก็สามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนท่ีไดตามโครงสรางหลักสูตรจากระบบแจงสําเร็จการศึกษา Online  

ผลการดําเนินการ 

ไดติดตั้งใชงานตั้งแตปการศึกษา 1/2551 ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

 

ระบบสนับสนุน Hybrid Education : SWU Syllabus 
Publisher Version 2.1 

เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกแกคณาจารย
ในการจัดทําเคาโครงการเรียนการสอนรายวิชา (Course 
Syllabus) ผานเว็บของมหาวิทยาลัย โดยสามารถนําเสนอ
รายละเอียดหัวขอท่ีสอน กิจกรรม และกําหนดการจัดการ
เรียนการสอนได และสามารถนําเผยแพรทางเว็บไซต 
http://syllabus.swu.ac.th ไดเองโดยอัตโนมัติ ซึ่ง นิสิต 

อาจารยและบุคคลผูสนใจท่ัวไปสามารถคนหาและพิมพรายละเอียดเคาโครงการเรียนการ
สอนในแตละวิชาไดอยางสะดวกรวดเร็วผลการดําเนินการเริ ่มใชงานตั้งแตปการศึกษา 
1/2551 ทั้งนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดอบรมการใชงานระบบ ใหแกผูใชงานระดับ
นักวิชาการศึกษา และอาจารย 

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

 

ระบบศูนยกลางแบบสํารวจ มศว ( SWU e-Survey Portal) 

เป น ระบบที ่พ ัฒนา ขึ ้น เพื ่อจ ัดทําแบบสํารวจหร ือ
แบบสอบถามตางๆ  เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
ท่ีจัดข้ึนโดยใชระบบ ICT เขามาสนับสนุนการทํางาน ทํา
ใหลดข้ันตอนการทํางานในสวนของจัดทําสําเนาแบบ
สํารวจ นอกจากนี้ระบบยังสามารถออกรายงานและสถิติ
ผลการดําเนินการไดติดตั้งใชงานเดือนตุลาคม 2551 
ท้ังนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดอบรมการใชงานระบบ 
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2551 
และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551   

URL  http://esurvey.swu.ac.th 
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ระบบวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส (SWU e-Journals System) 

เปนระบบจัดการวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ศร ีนคร ินทรว ิโ รฒ  เพื ่อการ เผยแพร ในร ูปแบบ
อิเล ็กทรอนิกสผ านอินเทอร เน ็ตโดยประยุกต ใช 
“Open Journal System” ซึ่งเปนระบบจัดการและ
เผยแพรวารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกสแบบ 
Open Source จะเปนแหลงรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร
วารสารวิชาการท่ีจัดพิมพและเผยแพรโดยมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ระบบดังกลาวน้ีจัดเปนชองทางเลือกหนึ่งเพื ่อการ
เผยแพรวารสารบทความซ่ึงไดมีการจัดพิมพและเผยแพรวารสารในแบบส่ือส่ิงพิมพ 

ผลการดําเนินการ 

ไดติดตั้งใชงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ท้ังนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดอบรมการ
ใชงานระบบใหแกผูใชงานหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2551   

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

 

ระบบงานบริหารการจัดการขนสงและความปลอดภัย 
(Transportation & Security Management 
System) 

เปนระบบที่พ ัฒนาขึ ้นเพื ่อชวยในการจ ัดการงาน
ภายในศูนยพัฒนาสภาพ การจัดการขนสงและความ
ปลอดภัย ระบบใหบริการการจองรถยนตของ
มหาวิทยาลัย บัตรจอดรถ ทําใหสามารถลดเวลาและ
ขั้นตอนการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อํานวย
ความสะดวกในการคนหาขอมูลตาง ๆ เชน การขอมี

บัตรจอดรถของอาจารยและบุคลากร โดยระบบจะประกอบไปดวย 2 มอดูล คือ 1. มอดูล
ระบบจองรถมหาวิทยาลัย  และ 2. มอดูล ระบบบัตรจอดรถ  

ผลการดําเนินการ 

ไดติดตั้งใชงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ทั้งนี้สํานักคอมพิวเตอรรวมกับศูนยพัฒนา
สภาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย ไดจัดอบรมการใชงานใหแกผูใชงาน
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2551  

URL  http://transys.swu.ac.th 
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ระบบสารสนเทศโทรศัพท (Phone Information System) 

ระบบสารสนเทศโทรศัพทเปนระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
อํ านวยความสะดวกให แก ผู ด ูแลระบบโทรศ ัพท
สวนกลางของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ในการจัดการ
หมายเลขโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย หมายเลข DID 
หมายเลข Fax to E-mail และขอมูลการติดตอเฉพาะกิจ 
เพื่อใหเปนระบบที่งายตอการสืบคน และสะดวกตอการ
เปลี่ยนแปลงแกไขในภายหลัง  

ผลการดําเนินการ 

ไดพัฒนาในสวนของ Application เสร็จแลว และอยูระหวางการปรับเปลี่ยนฐานขอมูล
จากเดิม Mysql เปน Oracle 

 

 ระบบศูนยกลางแบบฟอรม มศว (SWU e-Form Portal) 

เปนระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
ฐานขอมูลแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ที่มีการใชในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัย และสามารถใหบริการแบบฟอรม
ตาง ๆ ในระบบ แกผูใชงานผานทางเว็บไซตไดอยาง
คลองตัว ทําใหระบบการจัดทําเอกสารตาง ๆ ของ
หนวยงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ผลการดําเนินการ 

ไดติดตั้งใชงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ท้ังนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดจัดอบรมการใชงานระบบ 
ใหแกผูใชงานหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 
และหนวยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 

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

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  “โครงการศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร” ซึ่งดําเนินงาน
ภายใตการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร ดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนานิสิต 
บุคลากร และชุมชนใหมีความเขมแข็งดานไอซีทีจํานวนหลายโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดมอบใหสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบริหารโครงการดังกลาว 

ในปงบประมาณ 2551 ขอนําเสนอผลงานเดน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
พิธีลงนามความรวมมือเรื่อง ระบบคิดดี  

ณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2551 

 

 

1. ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการติดตั้งระบบ Digital Learning Resource 
ตามโครงการ KIDs-D กับ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (สถาบันเอไอที) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรวมกันผลิตสื่อการเรียนรูเผยแพรใหแก 
นักเรียน ครู และชุมชน  

2. ติดตั้งระบบ Open Source เพื่อการบริหารจัดการเว็บแบบวิกิสําหรับสราง
เว็บไซตแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการทํางานรวมกัน 

3. จัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมและพัฒนานิสิต 
คณาจารย และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรู ความสามารถดานไอซีที โดยมี
โครงการเดน ไดแก 

 โครงการสงเสริมการพัฒนา E-Learning Courseware ของบุคลากร 

 โครงการฝกอบรมดานไอซีทีตามความตองการของนิสิต บุคลากร หรือ
หนวยงาน (Course On Demand) เปนตน 

4. จัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนใหแก นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ไดแก 

 เผยแพรความรูเรื่องพระราชบัญญัติการกระทําความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
 การจัดการตูเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส 

 การจัดการความรูเพื่อกาวเขาสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
แบบสัมฤทธิ์ผล 

 การจัดทําส่ือการเรียนรูแบบดิจิตอล เปนตน 
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การบริการวิชาการ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางดานบริการ
วิชาการ เพื่อการพัฒนาและเผยแพรองคความรูในการประยุกตใช ICT  ใหแก นิสิต คณาจารย 
และบุคลากร และสงเสริมการเผยแพรองคความรูในศาสตรตางๆ สูสังคมและชุมชนดวย
ระบบ ICT ดังนี้ 

ท่ี ช่ือโครงการ ระเวลาดําเนินการ จํานวนผูเขารับ

บริการ (คน) 

คาใชจาย 

(บาท) 

1 โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning 

Courseware  

รุนท่ี 2 คร้ังท่ี  1 

24 ตุลาคม  –  

2 พฤศจิกายน 2550 

36 77,870.00 

2 โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning 

Courseware  

รุนท่ี 2 คร้ังท่ี  2 

28 กุมภาพันธ 2551 33 3,400.00 

3 โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning 

Courseware  

รุนท่ี 3 

1- 3 กรกฎาคม 2551 29 29,400.00 

4 โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร  

คร้ังท่ี 60 

11 - 20 กุมภาพันธ 2551 159 19,194.00 

5 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน คร้ังท่ี 1 

เร่ือง  “นักเรียนจะใชคอมพิวเตอรอยางไรให

ถูกตองตาม พรบ.การกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร " 

14 กุมภาพันธ 2551 828     

5,700.00 

6 โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือชุมชน คร้ังท่ี 2 

เร่ือง "จัดการตูเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส

ไดอยางไร" 

27 กุมภาพันธ 2551 95 7,107.00 

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  

"การประยุกตใช Open Source Software 

ในการจัดการความรูองคกร" 

27 กุมภาพันธ 2551 30 9,895.00 

8 โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจร 

เร่ือง "แนวทางการพัฒนาความรูและทักษะ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู " 

5 -7 มีนาคม 2551 61 49,999.00 

9 โครงการบริการวิชาการ พัฒนานักวิชาการ

คอมพิวเตอรมืออาชีพ เร่ือง “Advanced 

Java Programming” 

10 -12 มีนาคม 2552 40 31,842.00 

10 โครงการทําความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในการศึกษาวิจัยองคความรูในการ

จัดการ Cyber Education เร่ือง  

“การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (ระบบคิดดี)” 

17 มีนาคม 2551 100 9,963.00 
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ท่ี ช่ือโครงการ ระเวลาดําเนินการ จํานวนผูเขารับ

บริการ (คน) 

คาใชจาย 

(บาท) 

11 โครงการเผยแพรความรูดาน ICT สัญจรใน

ชุมชนดอยโอกาส เร่ือง  "แนวทางการ

พัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับครูและนักเรียน โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน" 

18 - 20 มีนาคม 2551 44 37,072.60 

12 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ครั้งท่ี 3 

เร่ือง ”ใชเน็ตอยางไรใหถูกตองและปลอดภัย" 

26 มีนาคม 2551 67 12,818.00 

13 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการ

พัฒนาครูยุค Cyber : กลุม ครูประจําการท่ัว

ประเทศ เร่ือง "การพัฒนาบทเรียน e-Learning 

ดวยตนเอง" 

27 มีนาคม 2551 41 15,944.00 

14 โครงการทําความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก ในการศึกษาวิจัยองคความรู   

ในการจัดการ Cyber Education เร่ือง 

“การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (ระบบคิดดี)” 

7 - 8 พฤษภาคม 2551 50 45,085.00 

15 โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือชุมชน คร้ังท่ี 4 

เร่ือง "การจัดการความรูเพ่ือกาวเขาสูองคกร

แหงการเรียนรู (Learning Organization) 

แบบสัมฤทธ์ิผล" 

16 พฤษภาคม 2551 99 14,960.00 

16 โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร  

คร้ังท่ี 61 

ระหวางเดือนพฤษภาคม 

- เดือนสิงหาคม 2551 

270 29,268.00 

17 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน โครงการ

พัฒนาครูยุค Cyber  เร่ือง 

 พัฒนานิสิต-นักศึกษาเพ่ือเปนบุคลากรทาง

การศึกษายุค Cyber (Cyber Teacher 

Training for Pre-service Educator) 

7 - 22  มิถุนายน 2551 60 87,660.00 

18 โครงการทําความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในการศึกษาวิจัยองคความรูในการ

จัดการ Cyber Education  

เร่ือง “การประยุกตใชระบบหองสมุดดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา (ระบบคิดดี)” กิจกรรม “อบรม

การใชระบบหองสมุดดิจิทัลภายใตโปรแกรม

คิดดี สําหรับผูดูแลระบบ บรรณารักษ ครูและ

เจาหนาท่ี ของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ” 

11 - 12  สิงหาคม 2551 143 46,630.00 

19 โครงการนํารองการเรียนรูแบบ online ดวย

หลักสูตรระยะสั้น :  แนะนําระบบการจัดการ

เรียนแบบออนไลน Atutor  (จัดทําตนแบบ ) 

เดือนสิงหาคม 2551 

(จัดทําตนแบบ) 

29 44,906.34 
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งานวิจัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนปแรกที่สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณ
งานวิจัยสํานักคอมพิวเตอร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อทําหนาท่ี 

1. กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลยุทธในการบริหารงานวิจัยของ
สํานักคอมพิวเตอร 

2. กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการนําเสนอโครงการวิจัยใหสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย 

4. เสนอโครงการว ิจ ัย ที ่ผ านการกลั ่นกรองต อคณะกรรมการประจํา สําน ัก
คอมพิวเตอรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. พิจารณาการขออนุมัติเบิกเงิน การขอขยายเวลา การขออนุมัติเปลี่ยนหัวหนา

โครงการวิจัย หรือเรื่องอื่น ๆ ทีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย 
6. ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผนงานวิจัย 
7. จัดทําคูมือการวิจัยของสํานักคอมพิวเตอร 

8. ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการวิจัยและผลงานวิจัย 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรมอบหมาย 

และไดเสนอโครงการวิจัย จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 ท่ี โครงการวิจัย หัวหนาผูวิจัย ระยะเวลา 

1 การสํารวจการใชและทักษะดานไอซีที ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล พ.ค.-ก.ย. 51 

2 การสํารวจการใชและทักษะดานไอซีทีของคณาจารย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายไพโรจน  ผาสุวรรณ พ.ค.-ก.ย. 51 

3 การสํารวจการใช และทักษะดานไอซีท ีของนิส ิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค พ.ค.-ก.ย. 51 

4 รูปแบบการใหบริการระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาววันทนา  ผองภักต พ.ค.-พ.ย. 51 

5 รูปแบบการใหบริการระบบจัดเผยแพรวารสารวิชาการ

แบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล พ.ค.-พ.ย. 51 

6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาววิลาวัลย บัวขํา พ.ค.-พ.ย. 51 
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สถิติการใหบริการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักคอมพิวเตอรไดใหบริการตาง ๆ แก นิสิต คณาจารย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

 

จํานวนผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (หนวย : คน) 

  เดือน 

   พ.ศ. 

ต.ค.

2550 

พ.ย.

2550 

ธ.ค.

2550 

ม.ค.

2551 

ก.พ.

2551 

มี.ค.

2551 

เม.ย.

2551 

พ.ค.

2551 

มิ.ย.

2551 

ก.ค.

2551 

ส.ค.

2551 

ก.ย.

2551 

รวม 

จํานวน 2,510 3,928 3,053 3,761 3,884 1,771 486 572 3,519 6,525 8,139 9,755 47,903 
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ต.ค.‐
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พ.ย.‐
50

ธ.ค.‐
50

ม.ค.‐
51

ก.พ.‐
51

มี.ค.‐
51

เม.ย.‐
51

พ.ค.‐
51

มิ.ย.‐
51

ก.ค.‐
51

ส.ค.‐
51

ก.ย.‐
51

จํานวน

จํานวนผูใชบริการ Help desk (หนวย : คน) 

  เดือน 

   พ.ศ. 

ต.ค.

2550 

พ.ย.

2550 

ธ.ค.

2550 

ม.ค.

2551 

ก.พ.

2551 

มี.ค.

2551 

เม.ย.

2551 

พ.ค.

2551 

มิ.ย.

2551 

ก.ค.

2551 

ส.ค.

2551 

ก.ย.

2551 

รวม 

จํานวน 298 336 332 388 379 282 282 315 366 348 466 433 4,225 
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ต.ค.‐
50

พ.ย.‐
50

ธ.ค.‐
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ม.ค.‐
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ก.พ.‐
51

มี.ค.‐
51

เม.ย.‐
51

พ.ค.‐
51

มิ.ย.‐
51

ก.ค.‐
51

ส.ค.‐
51

ก.ย.‐
51

จํานวน
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จํานวนการใหบริการซอมบํารุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร (หนวย : คน) 

  เดือน 

   พ.ศ. 

ต.ค.

2550 

พ.ย.

2550 

ธ.ค.

2550 

ม.ค.

2551 

ก.พ.

2551 

มี.ค.

2551 

เม.ย.

2551 

พ.ค.

2551 

มิ.ย.

2551 

ก.ค.

2551 

ส.ค.

2551 

ก.ย.

2551 

รวม 

จํานวน 580 534 577 577 542 398 407 612 545 539 634 702 6,647 

0

200

400

600

800

ต.ค.‐
50

พ.ย.‐
50

ธ.ค.‐
50

ม.ค.‐
51

ก.พ.‐
51

มี.ค.‐
51

เม.ย.‐
51

พ.ค.‐
51

มิ.ย.‐
51

ก.ค.‐
51

ส.ค.‐
51

ก.ย.‐
51

จํานวน

จํานวนผูใชบริการเครือขายไรสาย มศว (Wise) (หนวย : คน) 

  เดือน 

   พ.ศ. 

ต.ค.

2550 

พ.ย.

2550 

ธ.ค.

2550 

ม.ค.

2551 

ก.พ.

2551 

มี.ค.

2551 

เม.ย.

2551 

พ.ค.

2551 

มิ.ย.

2551 

ก.ค.

2551 

ส.ค.

2551 

ก.ย.

2551 

รวม 

จํานวน 3,783 3,971 4,225 4,715 5,207 4,178 1,745 2,548 5,093 5,813 6,329 7,058 54,665 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ต.ค.‐
50

พ.ย.‐
50

ธ.ค.‐
50

ม.ค.‐
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ก.พ.‐
51

มี.ค.‐
51

เม.ย.‐
51

พ.ค.‐
51

มิ.ย.‐
51

ก.ค.‐
51

ส.ค.‐
51

ก.ย.‐
51

จํานวน

 
 
 

 



 

 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดใหมีกิจกรรมและประชาสัมพันธผาน
เว็บเพจเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร 
และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบายในการสนับสนุนสงเสริม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ท้ังยังตองมีการปลูกฝง
และสรางเสริมเยาวชนใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

เว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ทําบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 

การรดน้ําขอพรผูใหญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา 
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2551 

การบริหารจัดการองคความรูของหนวยงาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการดําเนินการจัดการระบบองคความรู
ภายในองคกร โดยรวบรวมองคความรู และสงเสริมการสรางระบบองคความรูตางๆ เพื่อการ
เผยแพรสูชุมชนทั้งภายในและภายนอกองคกร  ดังนี้ 

1. สงเสริมใหนําองคความรูภายในองคกร เขาสูระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
(http://edcoument.swu.ac.th) 

2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาชีพ เชน สงบุคลากรไปฝกอบรม/สัมมนา/ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. สงเสริมใหมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนองคความรูในระดับฝาย เชน ประชุมฝาย  

เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรแสวงหา ถายทอดองคความรูซึ่งกันและกัน 

4. จัดหองสวัสดิการสําหรับบุคลากร ในการทํากิจกรรมรวมกัน 
5. จัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร 
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6. สงเสริมใหบุคลากรเขียนบทความทางวิชาการและผลงานในจดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร 
และเอกสารเผยแพรของมหาวิทยาลัย เชน SWU Weekly คอลัมน “ไอทีคอรเนอร” 

7. โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกตระบบ open source เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการ
บริหารจัดการเว็บแบบวิกิสําหรับสรางเว็บไซตแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการ
รวมกันทํางาน”   ดูจาก http://chilchil.swu.ac.th 

 

แหลงความรูสํานักคอมพิวเตอร 
เว็บไซต chilchil.swu.ac.th 

บรรยากาศในการแลกเปล่ียนองคความรูในระดับฝาย 
 

มุมแหงการเรียนรูไอซีที มศว องครักษ หองสวัสดิการ  

การพัฒนาบุคลากร 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  สํานักคอมพิวเตอรไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเพิ่มพูน
ความรู โดยสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และศึกษาดูงาน 
ดังนี้ 

ประเภท จํานวน (ครั้ง) จํานวน (คน) คาลงทะเบียน(บาท) 

ประชุม 11 34 19,600.00 

สัมมนา 37 78 29,980.00 

อบรม 21 68 96,600.00 

ศึกษาดูงาน 4 13 - 

บรรยาย 2 6 - 

รวมทั้งส้ิน 75 199 146,180.00 
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ความรวมมือระหวางองคกร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ศูนย Cyber Education สํานักคอมพิวเตอร และโรงเรียน
สาธิตทั้ง 3 แหง ไดมีการเจรจาขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงานโครงการ “การประยุกตใช
ระบบหองสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ระบบคิดดี)” กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (สถาบันเอไอที) ซึ่งโครงการดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดสรางหองสมุดดิจิทัลตนแบบ ใหเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรขอมูลทางดาน
การเรียนการสอน และความรูท่ัวไปในสาขาวิชาตางๆ ท่ีอยูในรูปแบบของส่ือที่หลากหลาย เชน 
หนังสือ บทความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สไลด ดนตรี วิดีทัศน เปนตน เพื่อใหนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ครู อาจารย และประชาชนทั่วไป สามารถคนคืนทรัพยากรขอมูลที่ตองการได พรอมกับ
เชื่อมโยงรายการขอมูลนั้นไปยังแหลงทรัพยากรที่ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของไดทันที อันจะเปน
ประโยชนตอระบบการศึกษาในประเทศไทยเปนอยางมาก และไดจัดพิธีลงนามบันทึกความ
เขาใจ เมื่อวันจันทรท่ี 17 มีนาคม 2551 ระหวางเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ หองประชุม 1 
ชั้น 2 อาคาร สพฐ. 4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
พิธีลงนามความรวมมือเรื่อง ระบบคิดดี  

ณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2551 

เอกสารเผยแพร 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําเอกสารเผยแพรกิจกรรม 
คู ม ือแนะนําการใชงานตางๆ และความรู ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผลการ
ดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอรตาง ๆ ดังนี้ 

 จดหมายขาวสํานักคอมพิวเตอร (ฉบับรายเดือน) 

 เอกสารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาก SUPREME 95 
สู HURIS 

 รายงานสรุป IT สัมพันธ ครั้งที่ 6 

 รายงานประจําปสํานักคอมพวิเตอร ประจําป 2550 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ปจจัยสูความสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แมสํานักคอมพิวเตอรจะไดรับจัดสรรงบประมาณ
ไมสูงนักเมื่อเทียบกับแผนงานและโครงการตาง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แตผูบริหาร นิสิต และ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยใหความรวมมืออยางดีเยี่ยม  จึงขอคัดสรรเฉพาะประเด็นเดนสําหรับผลงานความภาคภูมิใจ
ที่เกิดจากพลังรวม (synergy) ของชาว มศว ดังน้ี 

 

ดานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

 

1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ ระบบ I-PASS 

พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีผล
บังคับใชเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เราสามารถประหยัด
งบประมาณ ลดการจัดซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศดวยการ
พัฒนาระบบและโปรแกรมข้ึนเอง สามารถจัดเก็บขอมูลตาม
ขอบังคับตาง ๆ ไดสมบูรณ และเปนตนแบบใหแกมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

ดานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ  

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) ที่ออกแบบมาเพื่อ
รองรับระเบียบการบริหารงานบุคคลทั้งแบบระบบราชการและระบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนหน่ึงเดียว  

ระบบสําเร็จการศึกษาออนไลน (SUPREME2004) เปน
ระบบที่นําแนวคิดเรื่อง one stop service มาใชไดอยางสมบูรณ 
ชวยลดข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลนิสิตจากหนวยงานตาง ๆ เชน 
กองบริการการศึกษา สํานักหอสมุดกลาง สํานักงานบริหารกิจการ
หอพัก กองคลัง กองกิจการนิสิต เพราะทุกอยางระบบจะดําเนินการให
เพียงแคนิสิตเขาไปแจงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา 

ดานระบบบริการ
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียน
การสอน 

1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ 

โครงการติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 1,000 เครื่อง 

ผูบริหารเห็นชอบใหขยายและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเรยีน
การสอน  โดยใหทยอยติดตั้งในป 2551 จํานวน 200 เครื่อง และ
ขยายใหเต็มจํานวนในปถัด ๆ ไปเมื่อมีการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลว 

 

ดานระบบสนับสนุน
การศึกษาไซเบอร 

2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ 

การกาวเขาสูระบบ SWU Hybrid Education  

มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายการพัฒนา E-Learning Courseware 
และนําไปใชผานระบบ ATutor ที่ 50 รายวิชา  

การจัดบริการวิชาการแกชุมชนบนฐานไอซีที 

สํานักคอมพิวเตอรออกใหบริการวิชาการแกชุมชน ดวยการจัด
ส ัมมนา  การออกพื ้นที ่ชนบทที ่ห างไกล  นักเร ียน  คร ู และ
ประชาชนทั่วไปใหความสนใจตอกิจกรรมโดยรวมถึง 105 คน 

 

 

 



 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินกิจกรรม
ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
คณะ/สถาบัน/สํานัก) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 5 ทาน 
ประกอบดวย  

1. อาจารยเสรี  ชิโนดม 

2. ผูชวยศาสตราจารยจินดา  แตมบรรจง 
3. รองศาสตราจารยศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร 
4. ผูชวยศาสตราจารยสิริพร  เกรียงไกรเพชร 

5. นางสาวนงลักษณ  พจนากรลักษณ 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ใหมีระดับคุณภาพการศึกษาที่พิจารณาประเมินจากตัวบงชี้ 31 
ตัวบงชี้ 6 องคประกอบ โดยรวมอยูในเกณฑดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.64 จาก 5.00) 
โดยจําแนกผลการประเมินตามองคประกอบได ดังนี้ 

องคประกอบ
ที่ 

ชื่อองคประกอบ จํานวน
ตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 2 3.67 

2 ภารกิจหลัก 6 4.75 

3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 5.00 

4 การบริหารและการจัดการ 12 4.37 

5 การเงินและงบประมาณ 8 5.00 

6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 

สํานักคอมพิวเตอรยังไดใหการตอนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่สอง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.)(องคการมหาชน) เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551  

และในระหวางวันท่ี 10 - 12 กันยายน 2551 สํานักคอมพิวเตอรไดใหการตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 (รองศาสตราจารย
ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย และ ผูชวยศาสตราจารยนิลวรรณ  ชุมฤทธิ์  

นอกจากกิจกรรมการตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตาง ๆ แลว สํานัก
คอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก การสัมมนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) สํานักคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันท่ี 1 – 2 กุมภาพันธ 2550 และจัดให
มีการประชาพิจารณรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เมื่อวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2551 
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สัมมนาการจัดทําการประเมินตนเอง (SAR)  
สํานักคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2550  

เมื่อวันท่ี 1-2 กุมภาพันธ 2551 

 

สมศ. ประเมินฯ รอบสอง 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2551 

 
ประชาพิจารณ SAR สํานักคอมพิวเตอร 

เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 

 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสํานักคอมพิวเตอร 

เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 

 

การบริหารความเสี่ยง 

สํานักคอมพิวเตอรไดถือเอาการควบคุมภายในเปนภารกิจที่สําคัญภารกิจหนึ่งในการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ และไดดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน 
โดยมีคณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานการควบคุมภายใน สํานักคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 9 คน ตามคําส่ังสํานักคอมพิวเตอร เลขท่ี 
075/50 เปนผูกํากับดูแลการควบคุมภายใน 

สําหรับการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการควบคุมภายในตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยไดทําหนังสือคํารับรองการควบคุมภายในของ
ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร ตามระเบียบการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามรายงานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เลมท่ี 2 (รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6) เสนอตอผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2551 ท่ีมีผลการประเมินการควบคุม
ภายในของสํานักคอมพิวเตอรครบ 5 องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบดวย 
สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และการติดตามประเมินผล ท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด วามีความเพียงพอ 
มีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
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กิจกรรม 5 ส 

สํานักคอมพิวเตอร ไดจัดกิจกรรม 5ส เพื ่อสรางสํานึกที ่ดีในกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย กอใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัยในการทํางาน  และกิจกรรม 5ส เปนสวนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักคอมพิวเตอร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ไดดําเนินการดังนี้ 

 จัดทํามาตรฐานและคูมือ 5ส สํานักคอมพิวเตอร 

 จัดทําบอรดประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส 

 จัดทําเว็บเพจ 5 ส สํานักคอมพิวเตอร  

 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2551  

 จัดการประกวดพื้นท่ี 5ส ดีเดน และยอดแย ประจําเดือน 

 

คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 
 

เว็บเพจ 5ส สํานักคอมพิวเตอร 

 

Big Cleaning Day ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 

 

Big Cleaning Day ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2551 



 

 

แนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร ป 2552 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดใหมี "ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร" 
เปนยุทธศาสตรหน่ึงของการบริหารงานมหาวิทยาลัย  และใหความสําคัญกับการประยุกตไอซีที
เขาสูการปฏิบัติงานขององคกรในทุก ๆ ดาน ซึ่งนับเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่มีสวนชวยในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะน้ีเปนอยางยิ่ง  สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานท่ีดูแลและ
ใหบริการดานไอซีที  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  ใหสอดรับกับนโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไอซีทีไดเปน
เครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

ท่ี 
แผนปฏิบัติงาน ยุทศาสตร ICT ของมหาวิทยาลัย 

กลุมโครงการ โครงการยอย/กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ระบบสารสนเทศตามแนว

ทางการบริหารงานภาครัฐ 

1 SWU Information Service 

สําหรับบุคคลท่ัวไป 
                

2 ติดตั้งเว็บไซตศูนยบริการขอมูล

และรับขอเสนอแนวการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

                

2 การพัฒนาระบบคลังขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

SUPREMEPlus 

1 ออกแบบและพัฒนาระบบ SWU 

Datawarehouse Information 

Portal 

                 

2 ติดตั้งระบบ SWU Datawarehouse 

ดวย Oracle Datawarehouse 
                 

3 ระบบตรวจติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการตามตัวชีวัด 

1 ติดตั้งระบบ KPIs Monitoring 

System  
                

4 ระบบ SWU Information 

Portal 

1 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล 

สําหรับบุคลากร 
                

2 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล 

สําหรับนิสิต 
                

3 ติดตั้งระบบ Portal สําหรับผูบริหาร                 

5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

HURIS  

1 ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากร

สายวิชาการ 
               

2 ฐานขอมูลการเขารวมประชุม 

eMeeting Attendance 
                

3 บริการสารสนเทศสวนบุคคลตาม

ประสงค เชน รายงาน สมอ03 หรือ 

CV เปนตน 

                

6 ระบบงบประมาณ การเงิน 

บัญชี และพัสดุ (FISCAL : 

FInancial Information 

System, Cost Accounting 

and Logistics) 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ

บริหารงบประมาณ การเงินและ

สินทรัพยของมหาวิทยาลัย                 
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ท่ี 
แผนปฏิบัติงาน ยุทศาสตร ICT ของมหาวิทยาลัย 

กลุมโครงการ โครงการยอย/กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 ระบบฐานขอมูลบันทึกความ

เขาใจกับหนวยงานภายนอก 

1 ติดตั้งระบบฐานขอมูลความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก  (MOU : 

Memorandum of Understanding) 

               

8 ระบบบริหารงานอาคารสถานท่ี

และอุปกรณ 

1 ติดตั้งระบบฐานขอมูลอาคาร

สถานท่ีและอุปกรณประจําอาคาร 
               

9 เว็บไซต มศว  1 ติดตั้งเว็บไซตมหาวิทยาลัยโฉมใหม                 

10 Graphic Identity Service 1 จัดทําตนแบบ (Graphic Design)                  

11 Open Source CMS เพ่ือการ

จัดการเว็บไซต 

1 ติดตั้งระบบ CMS  เพ่ือใหบริการ

การสรางเว็บไชตแกหนวยงาน 
                 

12 ระบบ Competency ของนิสิต

และบุคลากร 

1 จัดทํากรอบสมรรถนะดาน ICT 

สําหรับ บุคลากร และนิสิต 
              

2 การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ICT Competency ใหแกบุคลากร 

และนิสิต 

              

3 การจัดทําระบบสอบวัด Competency 

ดาน ICT ใหแก บุคลากรและนิสิต 
              

4 การจัดทําคลังขอสอบวิชา ICT               

13 ระบบบริการการศึกษา 1 ระบบงานอาจารยท่ีปรึกษา                

2 ระบบสารสนเทศตามโครงการ SOT2                

14 SWU Hybrid Education 1 SOT2 การพัฒนา E-Learning 

Courseware  
                

2 ICT Competency Training                 

3 บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร และ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแกนิสิต 

บุคลากร 

              

15 SWU Cyber Education 1 การบริการวิชาการแกชุมชน               

2 คิดดีท่ี มศว (KIDs-D@SWU)              

3 บริการวิชาการ คร้ังที่ 62                

16 แนวปฏิบัติท่ีดีในการมีการใช

ระบบคอมพิวเตอร 

1 การจัดระบบการรักษาความ

ปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร

และเครือขายคอมพิวเตอร 

               

2 การรักษาความปลอดภัยของการเขาถึง

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
               

3 การดําเนินงานตาม พรบ การกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
               

4 การตรวจติดตามสถานะการใช

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัย  
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ท่ี 
แผนปฏิบัติงาน ยุทศาสตร ICT ของมหาวิทยาลัย 

กลุมโครงการ โครงการยอย/กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 การเก็บสํารองขอมูล (Backup)                

6 การบํารุงรักษาเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร ประจําป 2552 
              

7 จัดทําคูมือการดูแลและใหบริการ

ระบบ SWU IT Services 
              

8 คูมือมาตรฐานครุภณัฑเพ่ือการใชงาน

ใน มศว ป 2552 
              

17 โครงการบริหารจัดการ

เครือขายเคร่ืองแมขาย 

(Virtualized Management) 

1 ทําการติดตั้งระบบการจัดการ 

Virtualized Management) 
                

2 ปรับปรุงระบบ CVSPSM                 

18 การจัดการระบบโทรศัพท

สวนกลาง 

1 ศึกษาระบบ SIP Phone                 

2 ติดตั้งระบบ Rtel                 

19 ขยายพื้นที่บริการ IT เพื่อนิสิต

และบุคลากร 

1 จัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร

เพ่ือบริการเพ่ิมขึ้น 
               

20 ระบบบริการแบบ One Stop 

Service 

1 ลูกคาสัมพันธ                

2 การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  
               

21 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สํานักคอมพิวเตอร 

1 ระบบการบริหารงานบุคคล                  

2 ระบบการบริหารงบประมาณ                  

3 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ  

แผนยุทธศาสตร สํานักคอมพิวเตอร 
                

22 การจัดการความรูขององคกร 1 สงเสริมการจัดการความรูองคกร

ใหแกบุคลากร 
                 

2 ติดตั้งระบบ ICT เพ่ือการจัดการ

ความรูขององคกร (ChilChil) 
                

23 สงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย 

1 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
                 

2 รณรงค โครงการภาษาไทย

เขมแข็งและรักการอาน 
                 

3 รณรงคจิตอาสาสาธารณะ                  

4 รณรงค โครงการ Green 

University ของมหาวิทยาลัย 
                 

24 สงเสริมการวิจัย สํานัก

คอมพิวเตอร 

1 รณรงคการจัดทําวิจัยตามแผน

ยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

                 

2 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย                  



 38    

   

ท่ี 
แผนปฏิบัติงาน ยุทศาสตร ICT ของมหาวิทยาลัย 

กลุมโครงการ โครงการยอย/กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 การรณรงคการรูจัก SWU IT 

Services 

1 ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ตางๆ 

ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
              

2 ระบบฐานขอมูลการเขารวม

ฝกอบรมโครงการประชุม สัมมนา 

และการบริการวิชาการตางๆ 

                

3 ประชาสัมพันธระบบ โดยผานทาง 

- CCNewsletter           

- Website SWU 

- Website สํานักคอมฯ    

- SWU Weekly 

                 

4 ปรับปรุงเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร                  

5 ประเมินผลการใชงานระบบผาน

ทาง e-Survey 
                 

26 การบริหารคุณภาพการ

ดําเนินงานของสํานัก

คอมพิวเตอร 

1 การประกันคุณภาพ                  

2 การควบคุมภายใน                  

3 การปฏิบัติตามตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร.                  

4 การดําเนินงานโครงการ 5 ส                  

5 รณรงคมาตรการประหยัดพลังงาน                  

แผนยุทธศาสตร ICT ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลองกับ 
ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคนควาวิจัยเพ่ือกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย 

 แหงการวิจัย  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูรวมกับสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การสรางความรวมมือกับผูประกอบการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การเสริมสรางระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี  



 

 

คณะจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  

ดร.ขนิษฐา  รุจโิรจน ท่ีปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ดร.อรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

ดร.อุราพร  ศุขะทัต รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

บรรณาธิการ 

นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 

กองบรรณาธิการ 

นางสาววิลาวัลย  บัวขํา ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 

นายดิเรก  อึ้งตระกูล ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 

นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศํกดิ์ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายดนัย  มณฑาทิพยกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 

ออกแบบรูปเลมและปก 

นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รูปเลม  

นายปวริศร  เมธานันท ปก/กราฟก 

พิมพท่ี 

ศูนยการพิมพ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โทร. 0-2649-5000 ตอ 5616, 0-2261-5299 

 




	สารจากผู้อำนวยการ
	ข้อมูลสำนักคอมพิวเตอร์
	ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์
	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์
	ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
	ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการ
	เลขานุการและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
	บุคลากร
	สำนักงานผู้อำนวยการ
	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
	ฝ่ายระบบสารสนเทศ
	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
	บุคลากรมาปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์

	สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน
	โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
	วัตถุประสงค์ของเครือข่ายบัวศรี
	ข้อมูลเฉพาะของเครือข่ายบัวศรี
	อัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล
	ขอบเขตของเครือข่าย
	จำนวนอุปกรณ์บนเครือข่าย


	งบประมาณ
	การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
	ผลการดำเนินงาน
	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
	การพัฒนาระบบสารสนเทศ
	การพัฒนาการศึกษาไซเบอร์ใน
	การบริการวิชาการ
	งานวิจัย
	สถิติการให้บริการ
	จำนวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (หน่วย : คน)
	จำนวนผู้ใช้บริการ Help desk (หน่วย : คน)
	จำนวนการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (หน่วย : คน)
	จำนวนผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย มศว (Wise) (หน่วย : คน)

	การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
	การบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
	การพัฒนาบุคลากร
	ความร่วมมือระหว่างองค์กร
	เอกสารเผยแพร่
	ผลงานที่ภาคภูมิใจ
	การประกันคุณภาพการศึกษา
	การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
	การบริหารความเสี่ยง
	กิจกรรม 5 ส

	แนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2552
	คณะจัดทำ





