




โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 

ผลิตภัณฑ์หลักของส านักคอมพิวเตอร์

หมวด 1 การน าองค์กร

หมวด 2 กลยุทธ์

หมวด 3 ลูกค้า (Customer) 

หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 5 บุคลากร

หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)

หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results)

การน าผลการประเมินปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงการด าเนินงาน

หัวข้อน าเสนอ
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•

และคุณธรรม

22 พฤษภาคม 2562
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STRIVE
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สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ
หัวหน้าฝ่าย

ระบบสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย
ระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

คณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์

ผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์

หัวหน้าฝ่าย
บริการคอมพิวเตอร์ 

องครักษ์

หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการและ

บริการ
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SWU-ERP
(Finance, HR)

รับรายงานตัวนิสิต

บริการการศึกษา
SUPREME 2004

บริหารงานบัณฑิต

หอพักนิสิต

กองทุนกู้ยืมฯ

รับรายงานตัวนิสิต

บริการการศึกษา
SUPREME 2004

บริหารงานบัณฑิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

รับนิสิตใหม่

หอพักนิสิต

งานทุนการศึกษา

Job online

SUPREME 2004

ภาวะการมีงานท า

งานหลักสูตร / TQF 1-7

งานกิจกรรมนิสิต

ความพึงพอใจของนายจ้าง

การเงิน

กองทุนกูยืมฯ

งานทะเบียนประวัติ
งานบริหารอัตราก าลัง

งานค าสั่ง
งานเครื่องราชฯ

งานต าแหน่งวิชาการ

งานเงินเดือน
งานต าแหน่งบริหาร

งาน Workload

HURIS

งานเล่ือนขั้น งานสวัสดิการ

งานลาศึกษาและ
ฝึกอบรม

งานพ้นจากราชการ

Web Application

WWW

Calendar

News Clips Online

Directory

SWU Academic 
Outreach

e-Meeting

e-Document Portal

e-Project

e-Form

e-Train

e-Survey Portal

e-Procurement

e-Document Flow

e-Payment

Room book

e-Building

SWU-SAP

MOU

Personal Web

CC Service

ICT Competency

DotNetNuke

WLAN                      
(WiSE, eduroam)

e-Mail                
(SWU Mail, GAFE)

i-PassportVPN             
(Virtual Private Network)

VoIP (Voice Over IP)

news & events

SWU 

งานประเมินผล                      
การปฏิบัติงาน

SUPREME รับ - ส่งข้อมูลการเงินให้ ERP
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ผลิตภัณฑ์หลักของส านักคอมพิวเตอร์
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