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สารจากผู้อ านวยการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นปีแรกของ     
การเข้าด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ในวาระใหม่อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งการ
ท างานในรอบใหม่นีไ้ด้มีการปรับเปล่ียน
วิธีการบริหารงานและการตัง้เป้าหมายของ
องค์กรร่วมกับบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2560 – 2563 เป็นเคร่ืองมือเพ่ือก าหนด

ทิศทางในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั โดยน านวัตกรรม   
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลัมาส่งเสริม สนบัสนนุการท างาน รองรับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั (Digital 
University) โดยน าภารกิจหลักขององค์กรมาขับเคล่ือนพร้อมก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านประกนัคณุภาพ
การศกึษา และด้านการบริการวิชาการให้กบัมหาวิทยาลยัและสงัคม 
          จากผลการด าเนินงานในด้านตา่ง  ๆอาทิเช่น ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย . 
ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  และด้านการบริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ได้รับการร่วมแรงร่วมใจ        
จากบุคลากรเป็นอย่างดีในรอบปีท่ีผ่านมา  เพราะความส าเร็จขององค์กรมาจากการด าเนินงานของทุกคนท่ีช่วยกนั
ขบัเคล่ือนภารกิจร่วมกนั 

สุดท้ายนีข้อขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้ บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้ บริหารส านักคอมพิวเตอร์ นิสิต 
คณาจารย์ และบคุลากรท่ีให้การสนบัสนนุงานของส านกัคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และขอขอบคณุคณะผู้บริหาร 
และบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจด าเนินงานต่างๆ และช่วยกันพัฒนางานไอซีที               
ให้กบัมหาวิทยาลยัอยา่งยัง่ยืนเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัดจิิทลัอยา่งเตม็รูปแบบ 
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          ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมด าเนินการเม่ือปีพุทธศักราช 2526   ในรูป         
โครงการจัดตัง้ส านักบริการคอมพวิเตอร์  ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นสว่นราชการ ท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2536  
ลงวนัท่ี  29  ธันวาคม 2536  ส านกัคอมพิวเตอร์มีบทบาทและหน้าท่ีในด้านประสานงานการวางแผน และก าหนด
นโยบายด้านคอมพิวเตอร์และพฒันาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทัง้การสนบัสนุน
ให้บริการระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและบริการอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากนัน้                    
ในวนัท่ี  7  กันยายน  2541 ได้มีการเปิดส านกังานคอมพิวเตอร์  ศนูย์องครักษ์ เพ่ือขยายการบริการของส านัก
คอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร  และนิสิตท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต่อมาเม่ือวันท่ี                                             
1 พฤศจิกายน 2559  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัท่ี 10/2559 ก าหนดโครงสร้างส่วนงาน
ภายในของส านกัคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น  6 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. ส านกังานผู้อ านวยการ 2. ฝ่ายระบบสารสนเทศ      
3. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4. ฝ่ายปฎิบตัิการและบริการ 5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา          
และ 6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นส่วนงานสนบัสนุนวิชาการเพ่ือผลกัดนั และ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ 
บุคลากร และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                         
และการพฒันาการเข้าสูย่คุสงัคมการเรียนรู้แบบดจิิทลั และ Thailand 4.0 ตอ่ไป 
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ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

 
ข้อมูลส านักคอมพวิเตอร์ 

 
ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ ภารกจิ และยุทธศาสตร์ 

 

 
มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 
 
 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการส่ือสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานท่ีด าเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ     
พฒันามหาวิทยาลยั 
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ภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยั 
4. บริการการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
5. บริการวิชาการ 
6. สนบัสนุนงานวิจยัและงานอ่ืน ๆ 
 

 

 
จากพนัธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนางานด้านต่างๆ ส าหรับปี พ.ศ.2560 – 2564                         
ภายใต้ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 - 2564 ไว้  5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่  1 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัย   ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ศกัยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจยั ท านบุ ารุง
ศลิปวฒันธรรม และบริการวิชาการแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลัย  ด้านบริหารจัดการ ส่งเสริม        
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและ  
การค้นคว้าวิจยั  ส่งเสริมและพฒันาศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศกัยภาพ       
และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เพ่ือพัฒนานิสิต              
และบุคลากรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : การพฒันาระบบการบริหารส านกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ   เพ่ือพฒันาระบบ   
การบริหาร และการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สอดรับภารกิจและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร           
ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 



 
 

4 

 

 

 

 

โครงสร้างส านักคอมพวิเตอร์ 
          ในด้านการบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์ มีผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ บังคับบัญชา          
และรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์    โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีก ากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ   ก ากับดูแลการด าเนินงานตามภารกิจ                 
ในฝ่ายตา่งๆ และเพ่ือให้การปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส านกัคอมพิวเตอร์จึงก าหนดให้มีผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ ดแูลรับผิดชอบงาน
ของส านักงานผู้ อ านวยการ   และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานประจ าฝ่ายเพ่ือดูแลรับผิดชอบงาน          
ของแตล่ะฝ่าย ดงัแสดงตามแผนภมูิการบริหารงานภายในดงันี ้

 

 
 

 

แผนภาพ 1 : โครงสร้างการบริหารงานของส านักคอมพวิเตอร์ 

สภามหาวทิยาลยั 

อธกิารบด ี

รองผูอ้ านวยการ 

ส านักคอมพวิเตอร ์

ผูอ้ านวยการ 

ส านักงาน

ผูอ้ านวยการส านัก

คอมพวิเตอร ์

หวัหนา้ฝ่าย 

ระบบ

สารสนเทศ 

 

หวัหนา้ฝ่าย 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การศกึษา 

 

 

หวัหนา้ฝ่าย 

ระบบคอมพวิเตอร ์

และเครอืขา่ย 

 

คณะกรรมการประจ า 

ส านักคอมพวิเตอร ์

ผูอ้ านวยการ 

ส านักคอมพวิเตอร ์

หวัหนา้ฝ่าย 

บรกิารคอมพวิเตอร ์

องครักษ์ 

หวัหนา้ฝ่าย 

ปฏบิตักิาร

และบรกิาร 
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ 

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

2. รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์) 

3. อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ กรรมการ 
(ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุกลาง) 

4. อาจารย์ นายแพทย์ สริุยา  ผ่องสวสัดิ ์ กรรมการ 
(ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคล) 

5. หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ  กรรมการ 
(นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์) 

6. หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย กรรมการ 
(นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ) 

7. หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ  กรรมการ 
(นายสนัต ิ สขุยานนัท์) 

8. หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา กรรมการ 
(นางสาวสวุิมล  คงศกัดิ์ตระกลู) 

9. หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  กรรมการ 
(นายธนรรณพ  อินตาสาย) 

10. ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานกุาร 
(นางพชัรินทร์  สนธิวนิช) 
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คณะผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์ 

 
  
 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอมัพร 
(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 

   
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั   วิริยะสทุธิวงศ์ 
(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2561 
  

   ผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

   รองผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 
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1. ส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 

 
บุคลากรส านักคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 ฝ่าย 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 

1. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านกังานฯ 
2. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง นกัวิชาการพสัด ุ ช านาญการ 
3. นางสาวจฬุารัตน์  จ าชาติ นกัวิชาการพสัด ุ
4. นางชศูรี เชาวนารมย์ นกัวิชาการเงินและบญัชี 
5. นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฝ นกัวิชาการเงินและบญัชี 
6. นางสาววณิชยา  ทองสมนกึ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
7. นางสาวนฤดี  สขุล า้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
8. นางสาวสพุชัชา  สีเสวก นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ นกัวิชาการศกึษา 
10. นางสาวจรีุรัตน์ เมืองไชย บคุลากร 
11. นางสาวจิตตมิา ช่างไม้ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 
12. นางวรรณี  สมบญุประเสริฐ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 
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2. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ์ หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
2. นางสาววิลาวลัย์  บวัข า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการพิเศษ 
3. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
4. นางสาววนัทนา ผ่องภักต์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวมณฑลี ลิม้กิจเจริญภรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวฐิตาภา  จิโสะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวสราลี  บลัลงัน้อย   นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายทวีศกัดิ์  ตู้แก้ว นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นายบุรฮาน หวงัเหล็ม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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3. ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 

1. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
 และเครือข่าย 

2. นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวธญัย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายจกัรพนัธ์   อินสดุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวสธิุสา  แจม่สขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสขุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านักคอมพวิเตอร์ มศว องครักษ์ 
7. นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายธนกฤต  อบุลวฒัน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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4. ฝ่ายปฎิบัตกิารและบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
1. นายสนัต ิ สขุยานนัท์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 
2. นายถาวร  หงษ์ทอง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. นายอดุร  วงษ์ไทย ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
4. นายสมภพ  ศรีเอียง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
5. นายเอนกวิทย์  พลรบ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
     

1. นางสาวสวิุมล  คงศกัดิ์ตระกลู หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือการศกึษา 

2. นายชยัวฒัน์   ชา่งกลงึ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายปวริศร  เมธานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายภทัรชยั  ไชยมงคล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
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6. ฝ่ายบริการคอมพวิเตอร์ องครักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
1. นายธนรรณพ  อินตาสาย หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
2. นางสาวจนัทนา  หม่ืนพนัธ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ปฏิบตักิาร 
3. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายสกิุจ วินยัธรรม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายอ านาจ  นิ่มนวล ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

 

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 ้
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ 

 
 

ประเภทห้อง 

 
 

สถานที่ตัง้ 

พืน้
ที่ 

(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ

งข
ยา

ยเ
สีย

ง 
 (ชุ

ด)
 

เค
รื่อ
งว
ิชว
ลไ
ลเ
ซอ

ร์ 
(เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ

งฉ
าย

สัญ
าณ

ภา
พ

คอ
มพ

วิเ
ตอ

ร์ 
(เค

รื่อ
ง)

 
ที่นั่

งฟั
งบ

รร
ยา

ย 
(ท
ี่) 

เค
รื่อ
งค
อม

พวิ
เต
อร์
 (เค

รื่อ
ง) 

จุด
ต่อ

เค
รือ

ข่า
ย 
(จ
ุด)

 

1. ห้องบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน 
ห้อง 34 -1104 
(ห้องบรรยายบวัศรี) 

อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บวัศรี ชัน้ 11 

264 1 - 1 66 1 66 

2. ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 
ห้อง 34 -1101 อาคารนวตักรรม 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บวัศรี ชัน้ 11 

132 1 - 1 - 32 32 

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

194 1 - 1 - 42 42 

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

117 1 - 1 - 21 21 

ห้อง 302/1 อาคารเรียนรวม ชัน้  3  
องครักษ์ 

90 1 - 1 - 35 41 

ห้อง 302/2 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3  
องครักษ์ 

90 1 - - - 20 50 

ห้อง 303 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3
องครักษ์ 

54 - - 1 - 21 30 

3. ห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ เพื่อบริการ 
ห้อง 34 - 1101 อาคารนวตักรรม 

ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช 
บวัศรี ชัน้ 11 

132 1 - 1 - 32 32 

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

194 1 - 1 - 42 42 

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

117 1 - 1 - 21 21 

ห้อง 301 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3
องครักษ์ 

216 - - - - 101 102 
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ประเภทห้อง 

 
 

สถานที่ตัง้ 

พืน้
ที่ 

(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ

งข
ยา

ยเ
สีย

ง 
 (ชุ

ด)
 

เค
รื่อ
งว
ิชว
ลไ
ลเ
ซอ

ร์ 
(เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ

งฉ
าย

สัญ
าณ

ภา
พ

คอ
มพ

วิเ
ตอ

ร์ 
(เค

รื่อ
ง)

 
ที่นั่

งฟั
งบ

รร
ยา

ย 
(ท
ี่) 

เค
รื่อ
งค
อม

พวิ
เต
อร์
 (เค

รื่อ
ง) 

จุด
ต่อ

เค
รือ

ข่า
ย 
(จ
ุด)

 

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

อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บวัศรี ชัน้ 12 

264 1 - 1 40 - 25 

ห้องประชมุ
ส านกังานฯ       
(ห้อง 34 - 1401) 

อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บวัศรี ชัน้ 14 

27 - - 1 13 - 13 
 
 

ห้องประชมุทางไกล1  
VC 1 
(ห้อง 34 - 1201) 

อาคารนวตักรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช 
บวัศรี ชัน้ 12 

72 1 - 1 13 - 13 

ห้อง 303 
(ห้องประชมุทางไกล2  
VC 2) 

อาคารเรียนรวมชัน้  3  
องครักษ์ 

35 - - - 10 - 21 

 รวมทัง้สิน้ 1,998 11 - 12 142 368 551 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการในเร่ืองการวางแผน พฒันา ตลอดจนก ากับดแูลเครือข่าย “บวัศรี” 
ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้เร่ิมเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ครัง้ท่ี 10 เม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2539  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์           
ในการวางเครือข่ายใยแก้วน าแสงให้ครอบคลุมทุกคณะ /ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับการรองรับ     
งานพฒันาและการใช้งานระบบสารสนเทศ อนัได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศ
ห้องสมุด ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศพัท์สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหาร     
และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคณุภาพ
ของการเรียน การสอน และการวิจยั และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัย
รวมถึงเป็นเส้นทางส าหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลของ
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลยั และการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลู
ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของเครือข่ายบัวศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มศว 

ขนาดชอ่งสญัญาณ (Bandwidth)  
● ระหวา่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว ประสานมิตร 2 Gbps 
● ระหวา่ง สกอ. (UniNet) กบั มศว องครักษ์ 2 Gbps 
● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั มศว องครักษ์ 1 Gbps 
● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั โรงเรียนสาธิต มศว ปทมุวนั 40 Mbps 
● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน 100 Mbps 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัสระแก้ว 
 
20  Mbps 
 

● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัตาก 20 Mbps 
● ระหวา่ง มศว ประสานมิตร ไปยงั โรงเรียนสาธิตชมุชนการเรียนรู้               
สมเดจ็ยา่ วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มศว แมแ่จม่ 

10 Mbps 

● เครือข่ายหลกั (Campus Backbone) 1 Gbps 
● จดุใช้บริการ (Bandwidth to Desktop) 100 / 1,000 Mbps 

โครงขา่ยใยแก้วน าแสง (Optical Backbone)  
● ระหวา่งอาคาร ภายใน  มศว ประสานมิตร 32  อาคาร 
● ระหวา่งอาคาร ภายใน มศว องครักษ์ 42  อาคาร 

จ านวนอปุกรณ์สวิตช์ (Switch) 155  เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแมข่า่ย (Server) 52  เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแมข่า่ยเสมือน (Virtual Server) 150  เคร่ือง 

ความจขุองระบบจดัเก็บข้อมลู  
● จ านวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage) 14  เคร่ือง 
● ขนาดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูทัง้หมด 136  TB 

จ านวนจดุให้บริการเครือขา่ยไวเลสแลน  (WiSE)  711  จดุ 

จ านวนจดุให้บริการเครือขา่ยไวเลสแลน (ความร่วมมือกบัภาคเอกชน)  860  จดุ 
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สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ มศว 

โทรศพัท์ผา่นเครือขา่ยบวัศรี (VoIP)  
● หนว่ยงานใช้บริการ 49  หนว่ยงาน 
● จ านวนหวัเคร่ืองโทรศพัท์ 1,000 เคร่ือง 

จ านวนจดุเช่ือมเครือขา่ย (UTP) 3,700 จดุ 

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,000 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 3  เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉิน (Generator) 2  เคร่ือง 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

19 

 

 

 

 

แผนภาพ 2 : การเช่ือมต่อเครือข่ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 3 : การเช่ือมต่อเครือข่ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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งบประมาณ 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2561 จ านวน 55,250,200 บาท            

(ห้าสิบห้าล้านสองแสนห้าหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณรายได้(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)         
จ านวน 9,139,100 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนเก้าพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจากงบประมาณเงิน
รายได้ จ านวน 46,111,100 บาท (ส่ีสิบหกล้านหนึง่แสนหนึง่หม่ืนหนึง่พนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน) 

ในปีนีม้หาวิทยาลัยได้จัดสรรประมาณจากงบพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จ านวน 
21,200,000 บาท และได้รับจดัสรรระหว่างปีจากเงินรายได้ (เงินอดุหนนุจากรัฐบาล) จ านวน  8,100,000 บาท 

ตารางที่  3 : งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคอมพิวเตอร์  
แยกตามประเภทงบประมาณและแหล่งเงนิ 

งบประมาณ 
เงนิรายได้  
(เงนิอุดหนุน
จากรัฐบาล) 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

งบพัฒนา
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

งบบคุลากร - 4,387,400 - 4,387,400 

งบด าเนินงาน 901,300 5,849,200 5,200,000* 11,950,500 

งบลงทนุ 8,100,000*** 7,439,800 16,000,000** 31,539,800 

งบเงินอดุหนนุ 137,800 5,588,300 - 5,726,100 

งบรายจา่ยอ่ืน - 1,146,400 - 1,146,400 

งบกลาง - 500,000 - 500,000 

รวมทัง้สิน้ 
9,139,100 
(16.54%) 

24,911,100 
(45.09%) 

21,200,000 
(38.37%) 

55,250,200 
(100.00%) 

 
*     ค่าใช้จ่ายด้าน ICT ของมหาวิทยาลยั จ านวน 5,200,000 บาท  
** รายการระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                         
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  จ านวนเงิน 16,000,000 บาท 
*** รายการคา่จ้างปรับปรุงศนูย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศพัท์ของมหาวิทยาลยั (Data Center 
and Telecommunication Center) จ านวนเงิน 8,000,000 บาท และระบบสญัญาณเครือข่าย      
ไร้สาย 1 ระบบ จ านวนเงิน 100,000 บาท   
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ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ส่วนใหญ่
เป็นคา่ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยั จ านวน 34 ,560,200 บาท 
คิด เ ป็น ร้อยละ  62.55  เ ป็นค่าใ ช้จ่ ายด า เนินงานเ พ่ือปฏิบัติ งานตามพันธ กิจของหน่วยงาน                        
จ านวน 10,952,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.82  และเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 9,737,850 บาท       
คดิเป็นร้อยละ 17.63 

ตารางที่  4 : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคอมพิวเตอร์  
แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งเงนิ 

ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ
แผ่นดนิ 

งบประมาณ
เงนิรายได้ 

งบพัฒนา
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

รวมทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน
เพ่ือปฏิบตังิานตาม
พนัธกิจของ
หนว่ยงาน 

1,039,100 9,913,050 - 10,952,150 
19.82% 

คา่ใช้จา่ยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนบัสนนุภารกิจ  
ของมหาวิทยาลยั 

8,100,200 5,260,000 21,200,000 34,560,200 
62.55% 

 

คา่ใช้จา่ยบคุลากร - 9,737,850 - 9,737,850 
17.63% 

รวมทัง้สิน้ 9,139,100 24,911,100 21,200,000 55,250,200 
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ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้พฒันาระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยมีเป้าประสงค์ใน             
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยให้การท างานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย  และรองรับนโยบาย      
การบริหารการศกึษาตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั อีกทัง้ต้องสามารถน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลยัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ประกอบด้วยทัง้หมด 32  งาน ดงันี ้
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 งานฐานข้อมลูกลาง  งานประเมินคณุภาพอาจารย์ผู้สอน 
ปค 003 

 งานบริหารจดัการสิทธ์ิ  งานประเมินคณุภาพรายวิชา ปค 004 

 งานอาคารและสถานท่ี  งานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 การถ่ายโอนข้อมลู  งานบริหารงานบณัฑิต 

 งานหลกัสตูร  งานรับรายงานตวันิสิตใหม ่

 งานรับนิสิตใหม ่  งานพ้นสภาพนิสิต 

 งานทะเบียนนิสิต  งานการตรวจสอบหนงัสือค้างสง่ 

 งานตารางสอน  งานปริญญาบตัร 

 งานภาระงานสอน  งานตรวจสอบวฒุิจากภายนอก 

 งานการเงิน  งานผู้ส าเร็จการศกึษาก่อน                      
ปีการศกึษา 2536 

 งานลงทะเบียน  งานรางวลั 

 งานผลการเรียน  งานบริหารและจดัการกิจการหอพกั 

 งานค าร้อง  งานศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 

 งานกิจกรรมนิสิต  งานภาวะการหางานท าของบณัฑิต 

 งานทนุการศกึษา  งานแบบสอบถามความพงึพอใจนายจ้าง 

 งานกองทนุกู้ ยืมเพ่ือการศกึษา  งานการสง่ข้อมลูให้กบัหนว่ยงานภายนอก 

 

กลุ่มผู้ใช้          คณาจารย์ นิสิต บคุลากร และบคุคลทัว่ไป 

เปิดให้บริการ  คาดวา่จะเร่ิมใช้งานในปีการศกึษา 2561 
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SWU Moblie Application 

          SWU Mobile Application เป็นการ Upgrade ฟังก์ชัน่การท างานของระบบเพิ่มเติม โดยข้อตกลง
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ภายใต้กรอบ             
ความร่วมมือในด้านต่างๆ  ซึ่งในระยะแรกของ SWU Mobile รองรับการใช้งานส าหรับนิสิต ในครัง้นี  ้        
เป็นการ Upgrade ฟังก์ชัน่การท างานของระบบให้มีมากขึน้ โดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน)   ซึ่งได้เปิดบริการให้นิสิตได้ดาวน์โหลดเพ่ือไปติดตัง้ใช้งานส าหรับนิสิตใหม่และ                    
การ Upgrade ส าหรับนิสิตเดมิ 

 
 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) 

          ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลได้มี          
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ พิ่ ม เ ติ ม เ พ่ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุม
ความต้องการของผู้ ใ ช้งานตามระเบียบ
ข้อบงัคบัของ การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐเ พ่ือส่ง เสริมการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ และเพ่ือดแูล และปรับปรุงข้อมูล
ในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน  ระบบ
สา รสน เทศท รัพยาก รบุคคล มี ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดงันี ้
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เปิด
ให้บริการ 

มอดูล รายละเอียด กลุ่มผู้ใช้งาน 

ไตรมาสท่ี 1 งานเงินเดือน - ปรับปรุงใบสรุปเงินเดือนพนกังาน
มหาวิทยาลยั   

สว่นการคลงั 

งานภาระงาน - ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการ ของหน่วยงานและผู้ประเมิน 

- บคุลากรท่ี
หนว่ยงาน
มอบหมาย 

- ฝ่ายพฒันา
คณุภาพ 

งานพ้นจาก
ราชการ 

- ปรับปรุงหน้าจอสอบถาม และพิมพ์รายงาน
ผู้ครบเกษียณอาย ุ

- สว่นทรัพยากร
บคุคล 

งานทะเบียน
ประวตัิ 

- จดัท าหน้าจอรายงานข้อมลูบคุลากร 
(รายละเอียด) เพ่ือให้สว่นทรัพยากรบคุคล
สามารถเรียกใช้ข้อมลูได้ด้วยตนเอง 

- งานบคุคลระดบั
หนว่ยงาน 

- สว่นทรัพยากร
บคุคล 

ไตรมาสท่ี 2 งานลาศกึษา      
ลาฝึกอบรม        
ลาแพทย์ประจ า
บ้าน 

- ปรับปรุงหน้าจอรายงานลาศกึษา            
ให้หนว่ยงานสามารถขอสิทธ์ิเข้าใช้งานได้ 

 

- งานบคุคลระดบั
หนว่ยงาน 

- สว่นทรัพยากร
บคุคล 

งานค าสัง่ - ปรับปรุงหน้าจอรายงานการขอเลขท่ีค าสัง่
แยกตามหนว่ยงาน  

- งานบคุคลระดบั
หนว่ยงาน 

- สว่นทรัพยากร
บคุคล 

ไตรมาสท่ี 4 งานลา - ปรับปรุงหน้าจองานลา  ให้รองรับกบั
ระเบียบข้อบงัคบัการลาของพนกังาน
มหาวิทยาลยั 
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เปิด
ให้บริการ 

มอดูล รายละเอียด กลุ่มผู้ใช้งาน 

งานเล่ือนขัน้
เงินเดือน 

- ปรับปรุงหน้าจองานเล่ือนขัน้เงินเดือน
พนกังานมหาวิทยาลยัให้รองรับกบั
หลกัเกณฑ์การเพิ่มคา่จ้าง 

- งานบคุคลระดบั
หนว่ยงาน 

- สว่นทรัพยากร
บคุคล 

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

 

ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(SWU-TQF) 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ไ ด้พัฒนาระบบสนับสนุนก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (SWU-TQF)  เพิ่มเติมเพ่ือ
รองรับงานประกันคณุภาพการศกึษา 
ปีการศกึษา 2560 โดยจดัท าโปรแกรม
ส าหรับตรวจสอบคุณสมบตัิอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูต ร  เ พ่ื อการต ร วจ             

ตวับ่งชีท่ี้ 1.1 การบริหารการจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร โปรแกรมมีการก าหนดสิทธ์ิ      
การเข้าใช้งานเพ่ือตรวจสอบข้อมลู ตามแตล่ะหลกัสูตรของคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/ส านกั ส่วนผู้ประเมิน/
ฝ่ายพฒันาคณุภาพ สามารถตดิตามและบนัทกึผลการตรวจสอบข้อมลูได้  

URL http://tqf.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้คณาจารย์ บคุลากร 
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ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web Service) 

         ในปีนีไ้ด้มีการสง่เสริมและให้บริการ
ข้อมลูผ่านระบบสนบัสนนุการบริหารและ        
การบริการข้อมลูสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Web Service) 
ลกัษณะการให้บริการข้อมูลเป็นลกัษณะ
ข้อมลูเฉพาะ  รูปแบบการให้บริการข้อมูล
มีทัง้แบบ SOAP และ REST การเรียกใช้
ข้อมูลผ่านระบบมีการเข้ารหัสเพ่ือความ
ปลอดภยั มีการเก็บประวตักิารใช้งาน ข้อมลูท่ีให้บริการได้แก่ ข้อมลูนิสิต ข้อมลูบคุลากร และข้อมลูพืน้ฐาน
ของมหาวิทยาลยั วตัถปุระสงค์การน าข้อมลูไปใช้สว่นใหญ่น าข้อมลูเข้าระบบสารสนเทศอ่ืน และใช้ในงาน
ประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย หน่วยงานท่ีขอรับบริการข้อมูลภายใน ได้แก่ ส่วนส่งเสริมและบริการ
การศึกษา ส านกัหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ส านกังานอธิการบดี คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
และบณัฑิตวิทยาลยั สว่นหนว่ยงานภายนอก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

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

กลุ่มผู้ใช ้  บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

โครงการจ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

         เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปตามโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก้าวทัน
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบในปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว รวมถึง        
ความต้องการของผู้ใช้ท่ีเพิ่มมากขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จดัจ้างการพฒันาโครงสร้างการพฒันา
ระบบสารสนเทศ  (Web Application Framework) จ านวน 1 ระบบ และมีการอบรมนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของฝ่ายระบบสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และมีความเข้าใจโครงสร้างและเคร่ืองมือส าหรับ
การพฒันาระบบสารสนเทศ 

 

 

http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister
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ตัวชีวั้ด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบ 1 ได้โครงสร้างการพฒันา
ระบบสารสนเทศ ช่ือ 
SEALS Framework  
(SWU Easy As well as 
Large-scale software 
System) 

2. จ านวนนกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ ส านกัคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับ         
การอบรมโครงสร้างการพฒันาโปรแกรม 

ร้อยละ 80 81.82 

 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมโครงการจ้างพฒันาระบบโครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศระหวา่ง

เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

ประกาศจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

          เป็นเว็บไซต์ท่ีท าการเช่ือมโยงข้อมลูประกาศจากระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ของกรมบญัชีกลาง 
(e-GP) ในรูปแบบ RSS ซึ่งจะดงึข้อมลูเฉพาะประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมาแสดงเท่านัน้ 
ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้ 

 แผนการจดัซือ้จดัจ้าง 
 ประกาศราคากลาง 
 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซือ้หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
 ประกาศเชิญชวน 
 ประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคดัเลือก 
 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 
 ยกเลิกประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคดัเลือก 
 เปล่ียนแปลงประกาศเชิญชวน 
 เปล่ียนแปลงประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา 
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URL                  http://egprss.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้งาน    บคุลากร ผู้สนใจทัว่ไป 
เปิดให้บริการ   6 กมุภาพนัธ์ 2561 

ประกาศข่าวจัดซือ้จัดจ้าง 

          ระบบประกาศข่าวจดัซือ้จดัจ้างเป็นระบบท่ีชว่ยเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ข่าวจดัซือ้จดัจ้างทัง้หมด
ท่ีทางหน่วยงานน าเข้าสู่ระบบ โดยผู้ ใช้งานระบบนีจ้ะเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุของหน่วยงานหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานท าการส่งข่าว โดยในปี พ .ศ. 2561 ได้ท าการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพ่ือรองรับ     
การท างานตา่งๆ ดงันี ้

 แผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

 สรุปรายงานผลการพิจารณา 

 สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน (สขร.) 
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URL               https://eprocurement.swu.ac.th/ 

กลุม่ผู้ใช้งาน    เจ้าหน้าท่ีงานพสัด ุและผู้ ท่ีสนใจ 

เปิดให้บริการ    สิงหาคม 2561 

  

เว็บรายวิชา (Moodle) 

          เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีผู้สอนสามารถบริหารจดัการรายวิชา ตลอดจนอปัเดตเนือ้หา
และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นผู้ เรียนผ่านทางเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การส่งงาน การท า
แบบทดสอบ เป็นต้น โดยระบบสามารถก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนให้รองรับแนวคิดแบบ Massive 
Open Online Course (MOOC) หรือสามารถน าไปประยุกต์ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบ Flip Classroom 
และ Active Learning ได้ 

 

 

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

กลุ่มผู้ใช้งาน    นิสิต คณาจารย์ บุคลากร 

เปิดให้บริการ   ตุลาคม 2560  

 

ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เวอร์ช่ัน 1.0 

          ในแตล่ะปีงบประมาณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน
เป็นจ านวนมาก มีขัน้ตอนการขออนุมัติการด าเนินโครงการบริการวิชาการหลายขัน้ตอน แต่ละขัน้ตอน        
มีการใช้เวลาท่ียาวนาน มีการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ งบประมาณโครงการ กิจกรรมและส่วน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องคอ่นข้างซบัซ้อน ท าให้บางครัง้สง่ผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการของหนว่ยงานได้ 

ดงันัน้ ในปี 2561 นี ้ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับส่วนกิจการเพ่ือสงัคม ได้พฒันาระบบบริหารโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒขึน้ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอน     
ในการขออนมุตักิารด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืนและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
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ระบบบริหารโครงการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

โดยความสามารถของระบบเบือ้งต้นท่ีได้ด าเนินการพฒันาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดงันี ้

1. บคุลากรสามารถเข้าสูร่ะบบด้วยบวัศรีไอดีเพ่ือเข้าตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน
ตนเองได้ 

2. อาจารย์ หวัหน้าโครงการ และบคุลากรแตล่ะหนว่ยงานท่ีได้รับการก าหนดสิทธ์ิจากทางสว่นกิจการ
เพ่ือสงัคม สามารถสง่หวัข้อเสนอโครงการบริการวิชาการผา่นระบบได้ 

3. ส่วนกิจการเพ่ือสังคม สามารถ ติดตาม ตรวจสอบและอนุมัติข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ     
ผา่นระบบได้ 

4. มีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลไปยังหัวหน้าโครงการเม่ือมีการอนุมัติข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการท่ีขอ 
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ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

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

กลุ่มผู้ใช้งาน    สว่นกิจการเพ่ือสงัคม หวัหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน  และบคุลากรท่ีสนใจ 

เปิดให้บริการ   1 มถินุายน 2561 

 

ระบบตดิตามแผนยุทธศาสตร์ มศว SWU-SAP  เวอร์ช่ัน 4.0 

          ระบบตดิตามแผนยทุธศาสตร์ มศว (SWU Strategy Action Plan Monitoring System: SWU-SAP)  
มีการเปิดให้บริการการใช้งานมากว่า 5 ปี ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ระบบ SWU-SAP ได้เพิ่มความสามารถ      
ในการติดตามและประมวลผลโครงการของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งส่งผล     
ชว่ยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัมีข้อมลูในการตดัสินใจด าเนินการโครงการของทางมหาวิทยาลยัได้ดียิ่งขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2561 นี ้ระบบติตามแผนยุทธศาสตร์ มศว ได้มีการเพิ่มความละเอียดในการลงข้อมลูโครงการ
หน่วยงานให้มากขึน้ ตามความต้องการของผู้ บริหารมหาวิทยาลัยท่ีต้องการทราบถึงการกระจาย
งบประมาณโครงการของแต่ละหน่วยงานท่ีน าไปใช้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเงินอุดหนุนจากทาง
รัฐบาล  
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เงินรายได้หน่วยงาน รวมถึงช่องทางรายได้อ่ืน ๆ ท่ีน ามาใช้ด าเนินกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน ทัง้นีท้ า
ให้ทราบถึงสดัส่วนงบประมาณโดยรวมของทางมหาวิทยาลยัว่ามีการน างบประมาณมาใช้เพ่ือด าเนินงาน
ตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในแตล่ะด้านเป็นสดัสว่นเทา่ไรบ้าง 

 
ตัวอย่างการจ าแนกด้านงบประมาณที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการที่สามารถระบุได้ 

ในระบบตดิตามแผนยุทธศาสตร์ มศว 

 
ตารางแสดงจ านวนโครงการหน่วยงานและงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2561 
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นอกจากนีใ้นแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการด าเนินงานโครงการเพ่ือขบัเคล่ือน 
บริหาร ส่งเสริมการเรียนการสอนงานวิจัย งานบริการวิชาการ รวมไปถึงงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จ านวนมากกว่า 1,300 โครงการ ในปี 2561 การจะคดัเลือกโครงการดีเดน่ท่ีเป็นท่ีน่าจบัตามองในแต่ละปี
ไม่ใช่เร่ืองง่าย ในระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ มศว จึงได้มีการเพิ่ม โครงการติดดาว คือโครงการท่ีมี
ผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถสร้างช่ือเสียงให้ทางสถาบนัได้ ในปีนีมี้โครงการท่ีได้รับการคดัเลือกว่าเป็น
โครงการตดิดาว 2 โครงการ คือ  

1. โครงการบริหารจดัการเกษตรผสมผสานกบัการบริการจดัการพืน้ท่ีนาข้าวร่วมกบัการเลีย้งกุ้ งก้าม
แดงเพ่ือการเรียนรู้สูช่มุชน "ระยะท่ี 3 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้"  

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยส าหรับนักศึกษา Ryukoku University           
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 
โครงการท่ีได้รับคดัเลือกเป็น โครงการตดิดาว ในปีงบประมาณ 2561 

ตามระบบติดตามแผนยทุธศาสตร์ มศว 

 

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

กลุ่มผู้ใช้งาน  ผู้บริหาร นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สว่นแผนและยทุธศาสตร์ และบคุลากรท่ีสนใจ 

เปิดใช้งานระบบเม่ือวันท่ี   1  มีนาคม  2561 
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 การให้บริการคอมพวิเตอร์ องครักษ์ 
 โครงการเสวนารู้เท่าทนัเทคโนโลยีดจิทิลั  (Digital Technology Literacy Seminar)  

          ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  องครักษ์  ได้จัดโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology Literacy Seminar) เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีส าหรับนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยโดยสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยได้รับเกียรติจากคุณประคุน เลาหกิตติกุล 
ผู้จดัการประจ าประเทศไทย บริษัท อรูบ้า เน็ตเวิร์คส์ อิงค์ เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการในหวัข้อ "Network 
Infrastructure for Digital Transformation" เ ม่ือวันศุก ร์ ท่ี  23  มีนาคม 2561 เ วลา  08.30 - 12.00 น.              
ณ ส านกัคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   

  

  
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดจิิทัล  

(Digital Technology Literacy Seminar)  
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ส าหรับนิสิตและบุคลากร มศว 

เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
แก่นิสิตแบบเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย  
          ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย  เพ่ือบริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาการบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แก่นิสิต  โดยนิสิตจะได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เบือ้งต้น ณ  อาคารบริการกลาง ศนูย์บริหารกิจการหอพกั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  เม่ือวนัท่ี     
17 สิงหาคม 2561  เวลา 10.00 – 15.00 น.   

 

  

  
 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาปัญหา
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย  

เม่ือวันที่  17  สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา 
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โครงการไอซีทเีลิร์นน่ิงสเปซ (ICT Learning Space)   
      ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  ได้จัดโครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ ( ICT Learning Space) 
ส าหรับนิสิตและบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องด้านไอซีที  
ก่อให้เ กิดการสร้างคุณค่า ร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร เ ม่ือวัน ท่ี  23 สิงหาคม 2561 เวลา                      
13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 

  

  
 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการไอซีทีเลิร์นน่ิงสเปซ (ICT Learning Space) 
ส าหรับนิสิตและบุคลากร  

เม่ือวันที่  23  สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา 
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สรุปผลการด าเนินงานแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ           

และการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560 - 2563 
          แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 - 2563 
จดัท าขึน้โดยอาศยักรอบนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัตามท่ีได้ประกาศ     
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มศว พ.ศ. 2560 - 2563 โดยอยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ.ศ. 2555 - 2559 รวมถึงการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ    
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามภารกิจ             
ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ได้มีการน ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ .ศ.        
2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.       
2560 - 2564 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา                  
รายยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของหน่วยงาน  มาประกอบการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ .ศ. 2560 - 2563 ได้แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 5 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรม 1 :  ศึกษา/วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว     
พ.ศ. 2555 - 2559 และความต้องการตอ่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้งาน 

กิจกรรม 2 :  จดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว  พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบบัร่าง) 

กิจกรรม 3 :  วิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทาน แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร  มศว 
พ.ศ. 2560 - 2563 (ฉบบัร่าง) 

กิจกรรม 4  : จัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) เพ่ือขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การส่ือสาร มศว พ.ศ. 2560 – 2563 ไปสูก่ารปฏิบตั ิ

กิจกรรม 5 :  จดัพิมพ์เอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ .ศ. 2560 - 2563 
ฉบบัสมบรูณ์ และประกาศใช้งาน 
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โดยคณะกรรมการจดัท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2560 – 2563  ได้ด าเนินการ
จดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ .ศ. 2560 – 2563 และจดัท าแผนปฏิบตัิการ 
(Action Plan) เพ่ือขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ .ศ. 2560 – 2563  
ไปสูก่ารปฏิบตั ิ ซึง่ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์หลกั ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิิทลัของมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารจดัการท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันานวตักรรมการบริการสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัดจิิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาสมรรถนะนิสิตและบคุลากรให้รู้เทา่ทนัเทคโนโลยีดจิิทลั 

 

 

 

และได้ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที ครัง้ท่ี 4/2560 
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560   และท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2561   พร้อมทัง้ได้แจ้งท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561  เพ่ือพิจารณา  
โดยได้ประกาศใช้งานและประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
ส่วนงาน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายในส่วนงานได้รับทราบแล้ว เม่ือ
วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
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ภาพกิจกรรมที่  3 ท าการวิพากษ์ ปรับแก้ไข และตรวจทานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การส่ือสาร มศว พ.ศ.2560 - 2563 ฉบับร่าง ร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านไอซีที เม่ือวันท่ี 9 - 10 ตุลาคม 2560     
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชัน้ 12 ส านักคอมพวิเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี 

 
ภาพกิจกรรมที่ 4 : การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ.ศ.2560 - 2563 ไปสู่การปฏิบัต ิเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชัน้ 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์    
ดร.สาโรช บัวศรี  
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ผลการด าเนินงานฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล          

พธีิพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจ าปีการศกึษา 2559 
         ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินงานรับรายงานตัว                   
และประมวลผล พิธีพระราชทานปริญญาบตัร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ซึ่งมี
ภารกิจหลกั ดงันี ้ 

 การจดัท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ เช่น ก าหนดการ
ฝึกซ้อม ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัใินการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรฯ ระเบียบการ
แตง่กาย เป็นต้น ปัจจบุนัมีผู้ เข้าชมเว็บไซต์ 112,038 คน 

 การจดัท าระบบแบบสอบถามภาวะการหางานท าของบณัฑิต เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลกัสตูรการสอนและให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพฒันาตนเอง 
ดแูลครอบครัว และรับใช้สงัคมอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือยงัประโยชน์ให้ประเทศชาติอยา่ง
ยัง่ยืนสืบไป (สารจากอธิการบดี (2560), Web site: http://commencement.swu.ac.th) 

 การก ากบัดแูลการรายตวั ซึง่ต้องจดัท าแผนการด าเนินงานและจดัประชมุเตรียมความพร้อม
ส าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการท่ีมาจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั 

 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบัณฑิต ซึ่งเป็นเว็บ          
แอปพลิเคชนัสามารถจดัเก็บข้อมลูการรายงานตวัและสรุปผลการรายงานตวัหรือขาดซ้อมได้
ถกูต้องรวดเร็ว อีกทัง้สามารถแสดงจ านวนบณัฑิตท่ีเดินแถวเข้าพิธีฯ แยกตามคณะ/วิทยาลยั/
สถาบนั/ส านัก แบบเรียลไทม์ ซึ่งส่วนงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลนีไ้ปตรวจสอบต่อไป 
โดยบณัฑิตท่ีเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ ประจ าปีการศกึษา 2559  ซึ่งได้เก็บข้อมูล 
ณ วนัจนัทร์ที ่22 มกราคม 2561 เวลา 12:00:13  ดงัตาราง 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

มา % ขาด % 

ปริญญาเอก 170 146 85.88% 24 14.12% 

ปริญญาโท 574 492 85.71% 82 14.29% 

ปริญญาตรี 4,197 3963 94.42% 234 5.58% 

รวม 4,941 4,601 93.12% 340 6.88% 

http://commencement.swu.ac.th/
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ภาพเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับพธีิพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
 
 

 
ภาพการท างานของคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและประมวลผล ส านักคอมพวิเตอร์         

เม่ือวันท่ี  27 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ 
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บริการวชิาการ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนานิสิต        
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีคุณธรรม       
และจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียน        
การสอนอย่างต่อเน่ือง และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีมหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3  สร้างองค์ความรู้และพฒันา
โครงการบริการวิชาการท่ีมีคณุภาพเพ่ือพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยมีเป้าประสงค์ สร้างงาน
บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการร่วมกบัชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือพฒันา
สมรรถนะนิสิตและบคุลากร และพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดงันี ้

โครงการพัฒนาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการพฒันานิสิตและบคุลากรทกุคนของมหาวิทยาลยั ซึง่เน้นถึงความส าคญั

ของการพฒันานิสิตและบคุลากรให้เป็นผู้ รู้เทคโนโลยี (ICT Literacy) รู้สารสนเทศ (Information Literacy) 

และมีสมรรถนะทางภาษา 3 อย่าง คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและภาษาคอมพิวเตอร์ จึงได้

ก าหนดให้มีกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบสมรรถนะหลัก ดังนี  ้สมรรถนะหลัก (Core Competency)              

ด้านไอซีที และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบาย      

และแผนของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศขึน้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือน สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าแผน

ยทุธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลยัมาปฏิบตัใิห้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือให้บคุลากรของมหาวิทยาลยั

ได้รับความรู้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยั โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบตัิการ เพ่ือกระตุ้นให้มี

การตระหนักถึงความส าคญัของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึน้  เ พ่ือให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้ รู้ เทคโนโลยีสาร สนเทศ                          

และรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้จัดโปรแกรม       

การอบรมด้านไอซีที จ านวน 6 รายวิชา ณ ส านกัคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร ผลการด าเนินงานโครงการ

พฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ ผลการประเมินตามตวัชีว้ดัการอบรม 
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โปรแกรมการอบรมด้านไอซีที มีผู้ เข้ารับการอบรม จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 118.62 ซึ่งเกิน

กวา่เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ รายวิชาท่ีสามารถเปิดอบรมได้ จ านวน 6 รายวิชา คดิเป็นร้อยละ 100  มีจ านวน

ผู้ เข้าอบรมท่ีผ่านการทดสอบวดัระดบัความรู้ จ านวน 46  คนจากผู้ เข้ารับการทดสอบ 54 คน คิดเป็นร้อย

ละ 85.19 ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้ เข้าร่วมโครงการในระดบัดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 91.77         

เป็นไปตามแผนและตวัชีว้ดัก าหนด การด าเนินงานครัง้นีใ้ช้งบประมาณน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ ข้อเสนอแนะ

ต้องการให้เปิดอบรมอีกในครัง้ตอ่ไป  

โปรแกรมการอบรม 

1. โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (COURSE ON DEMAND) 

โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) เป็นโปรแกรมการอบรมท่ี คณาจารย์ 
บคุลากร หรือหน่วยงานสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้ส านกัคอมพิวเตอร์จดัอบรมในรายวิชาหรือหวัข้อ
การอบรมด้านไอซีทีหรือการประยุกต์ไอซีทีเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีตามวันเวลาท่ีต้องการ 
ผู้สนใจสามารถท าบนัทึกแจ้งความประสงค์มายงัส านกัคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาจดับริการอบรมให้เป็น
กรณีไป ดงันี ้

ล าดับ วันเดือนปี เวลา หัวข้ออบรม ห้อง 
จ านวน 

เวลา ผู้เข้า
อบรม 

1. 7 ส.ค. 61 09.00 - 
12.00 น. 

การติดตอ่สือ่สารและการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ด้วยกเูกิลแอปส์ 

(Online Communication & 
Collaboration using Google Apps) 

ห้องปฏิบตัิการ
ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 1  
(01-34-1101) 

3 ชม 28 คน 

2. 20-21 ส.ค. 61 09.00 - 
16.00 น. 

ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe 
Illustrator (Creative Vector Design 
with Illustrator) 

ห้องปฏิบตัิการ
ฝึกอบรม
คอมพวิเตอร์ 3  
(01-34-1103) 

12 ชม. 12 คน 

รวม 15 ชม. 40 คน 
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2. โปรแกรมการอบรมด้านไอซีที เป็นหลกัสตูรอบรมเพ่ือการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้านไอซีที

ของมหาวิทยาลัยหรือโปรแกรม SWU IT Tools ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ มาใช้ในงานต่าง  ๆ                 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลยั ดงันี ้

ล าดับ วันเดือนปี เวลา หัวข้ออบรม ห้อง 
จ านวน 

เวลา ผู้เข้าอบรม 

1. 12 ก.ค. 61 09.00 - 
12.00 น. 

แนะน าระบบสารสนเทศการบริหาร
จดัการเพื่อการปฏิบตัิงาน 

ห้องปฏิบตัิการ
ฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ 
1  
(01-34-1101) 

3 ชม. 33 คน 

2. 18 ก.ค. 61 09.00 - 
16.00 น. 

แนวคิดในการสร้างงานน าเสนอให้
นา่สนใจ (Ideas to Create 
Interesting Presentation) 

ห้องปฏิบตัิการ
ฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ 
1  
(01-34-1101) 

6 ชม. 24 คน 

3. 19 ก.ค. 61 09.00 - 
12.00 น. 

การติดตอ่สือ่สารและการท างาน
ร่วมกนัแบบออนไลน์ด้วยกเูกิลแอปส์ 

(Online Communication & 
Collaboration using Google Apps) 

ห้องปฏิบตัิการ
ฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ 
1  
(01-34-1101) 

3 ชม. 40 คน 

4. 1-2  ส.ค. 61 09.00 - 
16.00 น. 

ออกแบบงานสร้างสรรค์ด้วย Adobe 
Illustrator (Creative Vector Design 
with Illustrator) 

ห้องปฏิบตัิการฝึกอบรม
คอมพวิเตอร์ 3  
(01-34-1103) 

12 ชม. 16 คน 

5. 8 ส.ค. 61 13.00 - 
16.00 น. 

การใช้ Microsoft Excel ขัน้สงู ห้องปฏิบตักิารฝึกอบรม
คอมพวิเตอร์ 1  
(01-34-1101) 

3 ชม. 38 คน 

6. 9 ส.ค. 61 09.00 - 
12.00 น. 

การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล 

ห้องปฏิบตักิารฝึกอบรม
คอมพวิเตอร์ 1  
(01-34-1101) 

3 ชม. 24 คน 

รวม 30 ชม. 172 คน 
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทแีก่ชุมชน ระยะที่ 3 

          ส านกัคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความส าคญัของการน าไอซีทีมาใช้ในการสง่เสริม
นกัเรียน ครู บคุลากรทางการศกึษา รวมถึงผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน และบคุลากร องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
นครนายก สามารถประยกุต์ไอซีที หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึกทกัษะในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีเพ่ือเตรียม
ความพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี จงึได้จดัโครงการพฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีแก่ชมุชน ระยะท่ี 3 
เพ่ือให้นกัเรียน ครู บคุลากรทางการศกึษา ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน และบคุลากร องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
นครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการดแูลรักษาซอ่ม
บ ารุงและอพัเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และมีความรู้ความเข้าใจด้าน Presentation           
โดยเผยแพร่ความรู้ผา่นการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร ทัง้ 3 กิจกรรม ดงันี ้ 

 

วันท่ี หลักสูตร 
ผู้เข้ารับ
การอบรม 

กิจกรรมที่ 1 : 
วนัท่ี 13 - 14 มีนาคม 2561 

 
การดแูลรักษาซอ่มบ ารุงและอพัเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
PC และ Notebook 

 
28 คน 

กิจกรรมที่ 2 : 
วนัท่ี 15 - 16 มีนาคม 2561 

 
การบ ารุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ 

 
35 คน 

กิจกรรมที่ 3 : 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

 
Ideas to Create Interesting Presentation 

 
17 คน 

รวมทัง้สิน้ 80 คน 

 

 
 

 



 
 

50 

 

 

 
 

   

   

  
 

ประมวลภาพกิจกรรมการดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและอัพเกรดเคร่ืองคอมพวิเตอร์                      
PC และ Notebook   เม่ือวันท่ี  13 - 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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ประมวลภาพกิจกรรมการบ ารุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ 

 เม่ือวันท่ี  15 - 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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งานวจิยั 

 
          ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลากรในการท างานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เ พ่ือค้นหา 
องค์ความรู้ใหม่ๆ   และสง่เสริมการท างานวิจยัสถาบนัท่ีมุง่พฒันางานในภารกิจตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรม
และการสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของส านักคอมพิวเตอร์                 
และมหาวิทยาลยัโดยส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัสรรงบประมาณด้านงานวิจยัให้แก่บคุลากรเป็นประจ าทกุปี  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีโครงการวิจัยที่ ได้รับทุน 1 โครงการ คือ โครงการวิจัย      
เร่ือง  “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์    
วิชาชีพครู ส าหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ (คณะศกึษาศาสตร์)   ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั วิริยะสทุธิวงศ์ (ส านกัคอมพิวเตอร์)                 ท่ีปรึกษา 
3. นางสาววิลาวลัย์ บวัข า (ส านกัคอมพิวเตอร์)                                           ท่ีปรึกษา 
4. นางสาววนัทนา ผ่องภกัต์ (ส านกัคอมพิวเตอร์)                                        หวัหน้าโครงการ 
5. นางสาวฐิตาภา จิโสะ (ส านกัคอมพิวเตอร์)                                              ผู้ ร่วมโครงการ 
6. นางสาวอมรรัตน์ เอือ้มานะสกลุ (ส านกัคอมพิวเตอร์)                               ผู้ ร่วมโครงการ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาระบบงานเดิม วิ เคราะห์ ออกแบบภาพรวมการท างานของระบบ (Work Flow)                           
ให้ครอบคลมุการท างานทัง้หมดตามเอกสาร คูมื่อรายวิชา ศษ 591-592  

2. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการในการปฏิบตัิการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ส าหรับหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับนิสิต (ระยะท่ี 1)  

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการปฏิบัติก ารสอนและ           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรับหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ส าหรับนิสิต (ระยะท่ี 1) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการปฏิบตัิการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         
ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล และจัดเ ก็บข้อมูลด้านการนิ เทศอย่างเป็นระบบ                           
มีการประมวลผลท่ีถกูต้องและแมน่ย า 

2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตได้ระบบท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามการท างาน             
การค้นหาข้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู 

3. ช่วยในการบริหารและการตดัสินใจในการด าเนินงานด้านการนิเทศในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
และสามารถสืบค้นข้อมลูย้อนหลงัได้ 
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สถติกิารให้บริการ 

ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                   
เพ่ือการเรียนการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ห้องบรรยาย ห้องประชุม และบริการ Helpdesk       
แก่นิสิต  คณาจารย์  บคุลากรของมหาวิทยาลยัและบคุคลทัว่ไป โดยสรุปในรอบปีงบประมาณดงันี ้

ตารางท่ี 5 : สถติกิารใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เดือน ปี พ.ศ. 

จ านวน (คน) จ านวน (ครัง้) จ านวน (ช่ัวโมง.นาที) 

นิสิต 
อาจารย์/ 
บุคลากร นิสิต 

อาจารย์/ 
บุคลากร นิสิต 

อาจารย์/ 
บุคลากร 

ตลุาคม 2560 360 - 678 - 1,306.57 - 
พฤศจิกายน 2560 376 - 729 - 1,444.70 - 
ธนัวาคม 2560 156 - 227 - 448.565 - 
มกราคม 2561 118 - 224 - 438.585 - 
กมุภาพนัธ์ 2561 213 - 433 - 865.55 - 
มีนาคม 2561 217 - 521 - 1,106.25 - 
เมษายน 2561 159 - 290 - 542.06 - 
พฤษภาคม 2561 72 - 117 - 228.575 - 
มิถนุายน 2561 3 - 3 - 9 - 
กรกฎาคม 2561 - - - - - - 
สิงหาคม 2561 259 - 470 - 901.775 - 
กนัยายน 2561 307 - 580 - 1,150.59 - 

รวม 2,240 
 

- 4,272 
 

- 8,441.57  

หมายเหตุ     เดือนมิถนุายน 2561 ถึง เดือนกรฏาคม 2561  เป็นชว่งปิดภาคการศกึษา 
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ตารางท่ี 6 : สถติกิารใช้บริการห้องบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>           
ห้องบรรยาย 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง.นาที) 

การเรียน/        
การสอน 

ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะพลศกึษา - - 32.5 - - 
คณะวิทยาศาสตร์ 14 3.5 - - - 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 19 - - - - 
คณะศกึษาศาสตร์ 54.5 - - - - 
คณะเศรษฐศาสตร์ 140 - 6.5 - - 
คณะสงัคมศาสตร์ 89.5 67.5 3.5 - 3.5 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 15 - - - - 
คณะมนษุยศาสตร์ - - - - 35.5 
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ           
การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

67 1 33 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 - 5 - 3.5 
วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 7 - - - - 
บณัฑิตวิทยาลยั - - 101.5 - 16 
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 3 - - - - 
สว่นพฒันากายภาพ - - 3.5 - - 
ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา - - 4.5 - - 
สว่นวิเทศสมัพนัธ์และส่ือสารองค์กร - - 17 - - 
สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - 32 - - - 
ส านกังานอธิการบดี - 4.5 21 - - 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 1 20 181 - 27.5 

รวม 416 128.5 409 0 86 
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ตารางท่ี 7 : สถติกิารใช้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง.นาที) 

การเรียน/       
การสอน 

ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะพยาบาลศาสตร์ - 1.5 - - - 
คณะวิทยาศาสตร์ - 2 - - - 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 5 26 - - - 
คณะศกึษาศาสตร์ 7 - - - 4 
คณะสงัคมศาสตร์ 10 46 - - 18 
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ               
การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

- 12 - - 14 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.5 - - - 7 
วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ - 4.5 - - - 
บณัฑิตวิทยาลยั 9 - - - 8 
สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - 64 - - - 
ส านกังานอธิการบดี - 168 - - - 
ส านกัคอมพิวเตอร์ - 472.5 24 - 17 

รวม 34.5 796.5 24 0 68 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องประชมุ 
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ตารางที่ 8 : สถติกิารใช้บริการห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง.นาที) 

การเรียน/การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบุ อ่ืนๆ 

คณะวิทยาศาสตร์ - - 22 - - 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 281.5 - 17.5 - - 
คณะศกึษาศาสตร์ 244 4.5 - - - 
คณะสงัคมศาสตร์ 91 - 371 - 53 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 30 - - - 3 
คณะแพทยศาสตร์ - - 86 - - 
คณะมนษุยศาสตร์ 103 - 7 - 4 
คณะวฒันธรรมสิ่งแวดล้อมและ         
การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

10.5 6 26.5 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 - - - - 
วิทยาลยันานาชาตเิพ่ือศกึษาความยัง่ยืน 75 - 7 - - 
บณัฑิตวิทยาลยั 4 - 7.5 - 36.5 
ศนูย์ภาษา มศว - - 8 - - 
สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - - 8 - - 
สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ - - 32 - - 
ส านกังานสภามหาวิทยาลยั - - - - 2 
ส านกังานอธิการบดี - - 391 - 10.5 
ส านกัส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา - - 288 - - 
ส านกัคอมพิวเตอร์ 198 13.5 518 - 622.5 

รวม 1,061 24 1,789.5 0 731.5 

 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบ่งตามประเภทห้อง>
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 9 : สถติกิารใช้บริการ  Help  desk ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (มศว ประสานมิตร) 

เดือน ปี พ.ศ บริการ  Help  desk 

นอกสถานที่ ทางโทรศัพท์ 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน  (ช่ัวโมง.
นาที) 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน (ช่ัวโมง.
นาที) 

ตลุาคม 2560 24 30.55 3 4.5 

พฤศจิกายน 2560 22 8.55 7 16 

ธนัวาคม 2560 7 8.55 20 6.5 

มกราคม 2561 15 14 6 8.05 

กมุภาพนัธ์ 2561 25 38.30 5 6.75 

มีนาคม 2561 10 60.50 8 4.4 

เมษายน 2561 18 25 2 0.4 

พฤษภาคม 2561 42 46.15 13 8.50 

มิถนุายน 2561 24 42.60 17 47 

กรกฎาคม 2561 27 32.4 6 2.40 

สิงหาคม 2561 21 28.9 8 2.80 

กนัยายน 2561 21 29.6 3 1.5 

รวม 256 356.55 98 108.8 

 

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

 

 

http://ccapp.swu.ac.th/ccs
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การพฒันาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ส านกัคอมพิวเตอร์และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ และในด้านทักษะทางวิชาชีพ 
จ านวนทัง้สิน้ 62 ครัง้ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพฒันาบคุลากรได้ ดงันี ้

    ตารางท่ี 10 :  สรุปผลด าเนินการพัฒนาบุคลากร ส านักคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภท 

จ านวนการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร (ครัง้) 

อบรม สมัมนา ประชมุ/ 
ประชมุเชิง
ปฏิบตัิการ 

ดงูาน บรรยาย เสวนา รวม 

ผู้บริหาร - 1 - - - - 1 
บุคลากร        

- ส านักงานผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์ 

16 3 2 - 4 - 25 

- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 16 - 2 1 - - 19 
- ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

16 7 3 1 - - 27 

- ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ 

- 2 3 - - - 5 

- ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ           
การศึกษา 

3 1 1 - - - 5 

- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

5 1 1 - 1 - 8 
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          ส านกัคอมพิวเตอร์ยงัมีการด าเนินการจดัโครงการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะด้านตา่งๆ ในการปฏิบตังิาน โดยด าเนินการจดัการอบรมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง "การทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565" เม่ือวันท่ี 22 - 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  

ณ โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 



 
 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน 
หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในการท างาน" 

เม่ือวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชัน้ 11 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
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เยี่ยมชมและศกึษาดงูาน 
          ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 26 ท่าน เข้าเย่ียมชมศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการบริหารงานและการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยคณะผู้บริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ให้การต้อนรับและดแูลอย่างเป็นท่ีประทบัใจ พร้อมน าชม
สถานท่ีท างาน ห้องประชมุ ห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง Smart Classroom และห้อง Active 
Learning โดยมีการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์การท างานระหว่างบุคลากรท่ีมีสายวิชาชีพเดียวกัน 
เม่ือวนัศกุร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลาย ชัน้ 12 ส านกั
คอมพิวเตอร์ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

   

   

ประมวลภาพกิจกรรมส านักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
เข้าเย่ียมชม ศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารงานและการให้บริการของส านักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านต่างๆ เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ                     
ในการบริหารงานบนพืน้ฐาน 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์            
ท่ีมหาวิทยาลยัใช้ในการด าเนินงาน และมีนโยบายในการสนบัสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ไทย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ียั่งยืน ทัง้ยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมเยาวชนให้มีความรู้          
ช่ืนชม หวงแหนและเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมไทย เพ่ือสืบสานวฒันธรรมประเพณี อนัดีงามเพ่ือให้         
คงอยูคู่ป่ระเทศไทยสืบไป  

ส านักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์  
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยสรุปผลด าเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้สิน้ 3 กิจกรรม รายละเอียดสรุปผล
การด าเนินงานโครงการตามตาราง ดงันี ้

 

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
(คน) 

กิจกรรมท่ี 1 : งานวนัคล้ายวนัสถาปนาส านกัคอมพิวเตอร์     
ครบรอบ 24 ปี ประจ าปี พ.ศ.2560 

29 ธันวาคม 2560 92 

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 
ภายใต้กิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยส านกัคอมฯ” 

 9 เมษายน 2561 48 

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา                  
ปี พ.ศ.2561 ภายใต้กิจกรรม  “ท าบญุ ถวายเทียนพรรษาและ       
ผ้าอาบน า้ฝน” 

23 กรกฎาคม 2561 41 

  



 
 

64 

 

 

 

กจิกรรมที่ 1 : งานวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร์ ครบรอบ 24 ปี 

ด้วยส านกัคอมพิวเตอร์ ครบรอบวนัคล้ายวนัสถาปนาส านกัคอมพิวเตอร์ 24 ปี ในวนัท่ี 29  ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560  ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์  เป็นประจ าทุกปี      
ในปี 2560  ในโอกาสท่ีครบรอบ 24 ปี  จึงจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “วันคล้าย           
วนัสถาปนาส านกัคอมพิวเตอร์ครบรอบ 24 ปี”  โดยจดัให้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
จ านวน 9 รูป ท่ี ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก       
โดยมีบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์และบุคลากรจากส่วนงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลยัเข้าร่วมงาน กิจกรรม 
“วันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี” (โดยในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560             
บคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ เดก็ด้อยโอกาสท่ีมลูนิธิชยัพฤกษ์ อ าเภอองครักษ์ 
จงัหวดันครนายก)  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  92  คน 

  

  

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร์ ครบรอบ 24 ปี             
ประจ าปี พ.ศ.2560 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 
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กจิกรรมที่ 2 : กจิกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์
ศลิปวฒันธรรม กิจกรรม  วันสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยส านักคอมฯ” โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีไทย และให้ผู้ บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ              
ร่วมสืบสานประเพณีอนัดีงามตอ่ไป เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริเวณ
ห้องโถง ชัน้ 12 ส านักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร .สาโรช บัวศรี  มีผู้ เข้าร่วม        
กิจกรรม 48 คน   

 

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยส านักคอมฯ” เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561  ที่ผ่านมา 
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กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรม  “ท าบุญ ถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน” เน่ืองใน        
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 

ส านักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม กิจกรรม                  
“วนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา” ซึง่ได้ด าเนินการตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี เพ่ือให้ผู้บริหารและบคุลากร 
ได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพันธ์และร่วมสืบสานประเพณีอนัดีงามต่อไป โดยในปีนีว้นัเข้าพรรษา  
ตรงกับวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2561 ยงัเป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูรด้วย ในการนีเ้พ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และ เพ่ือถวาย              
เป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู จึงได้จดัโครงการสืบสาน     
และท านุบ า รุงศิลปะและวัฒนธรรม  กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวันเ ข้าพรรษา” เ ม่ือวัน ท่ี                              
16 - 23 กรกฎาคม 2561  โดยจดัถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน า้ฝนและสงัฆทาน เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2561 ณ วัดพระใหญ่  เขาพระต าหนัก ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นสิริมงคล         
แก่ผู้ ร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 41  คน 

  

  

ประมวลภาพกิจกรรม “ท าบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน” เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา       
และวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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กจิกรรม 5ส สู่ 7ส ส านักคอมพวิเตอร์ 

          ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้จดัโครงการกิจกรรม 5ส สู่ 7ส ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561  เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี มีระเบียบวินัยในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม สบายตาภายในองค์กร ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งน าไปสู่การบริหารงาน     
และการบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561           
ท่ีผา่นมา ณ ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์ 

   

   

  
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 5ส สู่ 7ส ส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561                                    

เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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          ในการจดัโครงการสมัมนาผู้บริหารและบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ได้มีการประกาศผลผู้ได้รับรางวลัจากกิจกรรม 5ส สู่ 7ส ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือวนัท่ี     
23 กรกฎาคม 2561 ท่ีผา่นมา ณ โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พทัยา อ าเภอบางละมงุ จงัหวดั
ชลบรีุ โดยมีผู้ได้รับรางวลัจ านวน 4 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายอ านาจ น่ิมนวล ต าแหน่ง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  
(ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย ครองต าแหน่ง "คุณชายสะอาด") 

2. นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฝ ต าแหนง่ นกัวิชาการเงินและบญัชี ฝ่ายส านกังานผู้อ านวยการฯ 
(ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ฝ่ายหญิง) ครองต าแหน่ง "คุณหญิงสะอ้าน")  

3. นายปวริศร เมธานนัท์ ต าแหนง่ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฝ่ายชาย) 

4. นางสาวสราลี บลัลงัน้อย  ต าแหนง่ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายระบบสารสนเทศ  
(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ฝ่ายหญิง) 
 

 

ภาพกิจกรรมการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม 5ส สู่ 7ส ส านักคอมพิวเตอร์         
ประจ าปี พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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กจิกรรมส าคัญในรอบปี 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมส าคญัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดงันี ้

        โครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 

ส านกัคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจดัโครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 กบัทางมหาวิทยาลยั ภายใต้
กิจกรรม “ออกบูธประชาสมัพนัธ์งานบริการของส านกัคอมพิวเตอร์” เพ่ือประชาสมัพนัธ์งานบริการตา่งๆ 
ของส านกัคอมพิวเตอร์ให้แก่นกัเรียน ผู้ปกครองในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด
ได้รับทราบข้อมลูบริการด้านไอทีอย่างทัว่ถึง อีกทัง้สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชนในด้านการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั 
(Digital University) เม่ือวันท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2560 ท่ีผ่านมา ณ บูธกิจกรรมส านักคอมพิวเตอร์ 
บริเวณหน้าอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 

 
 

ประมวลภาพโครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 “ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการของ                 
ส านักคอมพวิเตอร์” เม่ือวันท่ี 10 -11 พฤศจิกายน 2561  
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  กจิกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2561 ส านักคอมพวิเตอร์ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมออกบธูโครงการวนัเด็ก ประจ าปี 2561 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ "เดก็ไทยยคุใหม ่ก้าวทนัโลก กบั ไทยแลนด์ 4.0" เพ่ือสง่เสริมให้เดก็และเยาวชน 
เรียนรู้ด้าน "เทคโนโลยี" และด้าน "นวัตกรรม" ใหม่ๆ มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการศาสตร์            
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านไทยแลนด์ 4.0 เม่ือวันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา ณ อาคารกีฬา 1           
ศนูย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 

  

  

   
ประมวลภาพกิจกรรมวันเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2561 ส านักคอมพวิเตอร์ เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2561  
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  งานแสดงกตเวทติาจติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีพุทธศักราช 2561    
ภายใต้ช่ือกจิกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ” 

          ส านกัคอมพิวเตอร์   ได้จดังานแสดงกตเวทิตาจิตแดผู่้ เกษียณอายรุาชการ ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 
ภายใต้ช่ือกิจกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ” ให้แด่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์                    
อดีตผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงความขอบคณุและระลึกถึงความดีงามของท่าน และยงัเป็น
การอนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมท่ีดีของหน่วยงาน และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 ท่ีผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ 22 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

   

   
 
ประมวลภาพการจัดงานแสดงกตเวทติาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีพุทธศักราช 2561 
ภายใต้ช่ือกิจกรรม “ร้อยความรัก...ถักทอใจ” ให้แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ 

อดีตผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2561 
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การประกันคุณภาพการศกึษา 

          ในปีการศกึษา 2560 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้แตง่ตัง้คณะท างานประกนัคณุภาพ ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศกึษา 2560 เพ่ือด าเนินการประกนัคณุภาพฯ โดยได้
จดักิจกรรมสง่เสริมการพฒันาคณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
และเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประกนัคณุภาพฯ 

วันจัดกิจกรรม กิจกรรม 

เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ผู้บริหารและบคุลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ
สง่เสริมการพฒันาคณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2 จดัโดยฝ่ายพฒันาคณุภาพ 

วนัท่ี 22,26 และ 29 มีนาคม 2561 ส านกัคอมพิวเตอร์จดัท ารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศกึษา 2560  

วนัท่ี 9 เมษายน 2561 ส านกัคอมพิวเตอร์จดักิจกรรมวิพากษ์รายงานประเมินตนเองตาม
เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ                   
ปีการศกึษา 2560 

          ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
ประจ าปีการศกึษา 2560 ตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นปีท่ี 2 
(ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร หมวด 3 ลกูค้า หมวด 6 การปฏิบตักิาร และหมวด 7 ผลลพัธ์)  เม่ือวนัท่ี          
15 พฤษภาคม 2561 จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลีุรัตน์ จรัสกลุชยั                   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยทุธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์         กรรมการและเลขานกุาร 
3. นางสาวขนิษฐา  สินสงวน                                      ผู้ชว่ยกรรมการและเลขานกุาร  

ซึ่งในการตรวจประเมินครัง้นี ้คณะกรรมการฯ  ได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้ บริหารและบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้เย่ียมชมส่วนงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานในการพฒันา
สว่นงานให้มีคณุภาพและมีความเข้มแข็งขึน้ตอ่ไป 
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ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักคอมพวิเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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การบริหารความเสี่ยง  

 
ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้การควบคมุภายในเป็นภารกิจท่ีส าคญัภารกิจหนึ่งในการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ และได้ด าเนินกิจกรรมการควบคมุภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร      
และบคุลากรของส านกัคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

        ส าหรับการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการควบคุม
ภายในตามแนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงสายสนับสนุนวิชาการ ในประเด็นต่างๆ เช่น          
ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการหน่วยงาน และความเส่ียงตามบริบทของหน่วยงาน      
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยทุธ์การบริหารของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอดคล้อง
กบัระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุ ภายใน พ.ศ.2544   
ท่ีก าหนดให้ส่วนงานจัดท าระบบการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผล จัดท ารายงานเสนอ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทัง้ตัวชีว้ัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในปี พ.ศ. 2561                      
ได้มีก าหนดการบริหารความเส่ียงไว้ จ านวน 3 ด้าน จ านวน 7 กิจกรรม ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 11 : การประเมินความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ด้านความเส่ียง กิจกรรม ความเส่ียงที่พบ 

1. ด้านงบประมาณ 1 งบประมาณไมไ่ด้รับการจดัสรรตามแผนการพฒันา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ด้านการบริหารและจดัการ
หนว่ยงาน 

5 1. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรและ
ฐานข้อมลูมีความซบัซ้อนและไมเ่ช่ือมโยงกนั 

2. ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา
ไมส่ามารถติดตัง้ใช้งานได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

3. แผนการพฒันาบคุลากรไมช่ดัเจน 

4. ข้อมลูท่ีท าการส ารองไมส่ามารถใช้งานได้
หรือสญูหาย 

5. ผู้ใช้ด าเนินการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต 

3. ด้านยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ 1 ไมส่ามารถหารายได้เพิ่มขึน้ 
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แนวทางการพฒันาส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2562 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ก าหนด  “ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสาร”                  
เป็นยทุธศาสตร์หนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลยั และให้ความส าคญักบัการประยกุต์ไอซีทีเพ่ือการพฒันา
นิสิตและบุคลากร กระบวนการท างาน การเรียนการสอน การวิจยั และการบริหารจดัการ หรืออาจกล่าว  
ได้ว่าเพ่ือการพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยัในทุกด้านยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
จึงนบัเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเป็นอย่างยิ่ง ส านกัคอมพิวเตอร์  
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและให้บริการไอซีที จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์         
เพ่ือสนบัสนนุงานบริหารของมหาวิทยาลยัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงัตอ่ไปนี ้ 
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกั (Main Switch)                         
ณ มศว ประสานมิตร 

2. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลยั (Data Center)  
3. โครงการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือข่ายภายในประจ าอาคารประจ าปี 
4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Server) 
5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจดัเก็บข้อมลู (Storage) 
6. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภยั (Firewall) 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการไวรัส (Antivirus) เคร่ืองแมข่า่ย 
8. โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Certificate) 
9. โครงการขยายเครือขา่ยไปยงัวิทยาลยัโพธิวิชชาลยัแมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่ 
10. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขา่ยภายในอาคาร 
11. โครงการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออพติคภายในมหาวิทยาลยั  

ณ มศว ประสานมิตร 
12. แผนรับมือเหตภุยัพิบตัสิ าหรับการจดัการเรียนการสอนและความมัน่คงปลอดภยั           

ของสารสนเทศ 
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน 
14. โครงการสง่เสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชมุชน 
15. โครงการยกระดบัและสง่เสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพืน้ท่ี 

อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 

1. โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

2. โครงการ “จ้างพฒันาระบบโครงสร้างการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)” 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบคุคล (HURIS) 
4. โครงการความร่วมมือการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างมหาวิทยาลยักบัหน่วยงานภายนอก 
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5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมลู Web Service 
6. โครงการการน าโครงสร้างการพฒันา SEALS Framework มาพฒันาระบบสารสนเทศ 
7. โครงการพฒันาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 
8. โครงการจดัตัง้เครือขา่ยผู้ประสานงานด้านการพฒันาและการให้บริการ                     

ระบบสารสนเทศของหนว่ยงาน D-Office 
9. โครงการพฒันาเว็บไซต์มหาวิทยาลยัสีเขียวอย่างยัง่ยืน 
10. โครงการพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
 

การพัฒนาระบบบริหารและการบริการไอซีทีที่ดีเพื่อนิสิตและบุคลากร 

1. โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีให้บริการส านกัคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร 
2. โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบตังิาน  

มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ์ 
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ห้องประชมุ 
4. โครงการปรับปรุงระบบ Access Control ส าหรับการเรียนการสอน 
5. โครงการจดัหาอปุกรณ์ ICT เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  

มศว องครักษ์ 
6. โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีการเรียนรู้ Digital Learning Space ส านกัคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
7. โครงการจดัหาลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์สว่นกลางเพ่ือใช้งานของมหาวิทยาลยั 
8. โครงการจดัหาลิขสิทธ์ิส าหรับการเรียนการสอน (SPSS) 

 

ส่งเสริมและการบริการการเรียนการสอนวิชาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
2. โครงการสง่เสริมและผลกัดนัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอน 
3. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบบริหารจดัการ GAFE Account 
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การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร 

1. โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบคุลากรและนิสิต 
2. โครงการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส าหรับนิสิตและบคุลากร 
3. โครงการศกึษาการจดัตัง้ศนูย์สอบทกัษะการใช้งาน ICT 
4. โครงการบริการวิชาการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการส่ือสาร 

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่ 

1. โครงการจดัหาเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ Business Intelligent เพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจ 
2. โครงการจดัท าต้นแบบรายงานเพ่ือสนบัสนนุงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  

โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. โครงการบ ารุงรักษาระบบ SUPREME 2004 
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบ HURIS 
3. โครงการบ ารุงรักษาระบบ SWU-TQF 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. โครงการพฒันาเว็บไซต์มหาวิทยาลยัสีเขียวอยา่งยัง่ยืน 
2. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการจดัท ามาตรฐานกระบวนการให้บริการ 
2. โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมแก่ผู้ รับบริการ 
3. โครงการจดัการสารสนเทศและองค์ความรู้ 
4. โครงการสง่เสริมการหารายได้ 
5. โครงการพฒันาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 
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คณะผู้จดัท า 
 

      ที่ปรึกษา 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอมัพร ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั วิริยะสทุธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

 

บรรณาธิการ 

นางพชัรินทร์ สนธิวนิช        ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

 

กองบรรณาธิการ 

1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ ์             หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

2. นายสนัต ิสขุยานนัท์                        หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 
3. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ         หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

4. นางสาวสวิุมล คงศกัดิต์ระกลู            หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา  
5. นายธนรรณพ  อินตาสาย                     หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์    
6.  นางสาววณิชยา ทองสมนกึ             เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ปฏิบตัหิน้าท่ีนกัประชาสมัพนัธ์ 

 

ออกแบบรูปเล่มและปก /กราฟิก 

นายปวริศร เมธานนัท์         นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 



  

 

 

 

  

 


