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สารจากผู้อ านวยการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกของการ

เข้าด ารงต าแหน่งรักษาการแทนผู้ อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ ตัง้แต่วันท่ี 10 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี  
9 ตุลาคม 2562 การบริหารงานได้มีการปรับเปล่ียน
วิธีการบริหารงานในเชิกรุกให้ด าเนินการไปอย่างเป็น
ระบบและการตัง้เปา้หมายขององค์กรร่วมกบับคุลากร
ส านักคอมพิ ว เตอ ร์ ในการก าหนดทิ ศทางการ
ด าเนินงาน เพราะความส าเร็จขององค์กรมาจาก 
ผลการด า เนิ นงานของทุ กคน ท่ี ตระหนัก รู้ และ 
ร่วมด าเนินการในภารกิจร่วมกัน  โดยใช้แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว พ.ศ.2560 – 2563 
เ ป็ น เค ร่ื อ ง มื อ เ พ่ื อ ก าหนดทิ ศทา ง และก า กั บ 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของมหาวิทยาลยั โดยน านวตักรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทลัมาส่งเสริม สนบัสนนุประยกุต์ใช้ในการท างาน รองรับ
การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยน าภารกิจหลักขององค์กรมาขับเคล่ือนพร้อม
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจยั ด้านประกนัคณุภาพการศกึษา และด้านการบริการวิชาการให้กบัมหาวิทยาลยัและสงัคม 

สุดท้ายนีข้อขอบคณุมหาวิทยาลยั ผู้บริหารมหาวิทยาลยั อดีตผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ นิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากรท่ีให้การสนับสนุนงานของส านักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด  และ
ขอขอบคณุคณะผู้บริหาร และบุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์ทุกท่านท่ีร่วมแรงร่วมใจด าเนินงานต่างๆ 
และชว่ยกนัพฒันางานไอซีทีให้กบัมหาวิทยาลยัอย่างยัง่ยืนเพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลัอยา่งเต็ม
รูปแบบตอ่ไปในอนาคต 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ 
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 
 ตลุาคม 2562 
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ข้อมูลส านักคอมพวิเตอร์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิมด าเนินการเม่ือปีพุทธศักราช 2526  

ในรูป โครงการจัดตัง้ส านักบริการคอมพิวเตอร์  ตอ่มาได้รับการยกฐานะขึน้เป็นส่วนราชการ ท่ีมีฐานะ
เทียบเทา่คณะตามประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ืองการแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2536  ลงวันท่ี  29  ธันวาคม 2536  ส านักคอมพิวเตอร์มีบทบาทและหน้าท่ีใน 
ด้านประสานงานการวางแผน และก าหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  
เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทัง้การสนับสนุนให้บริการระบบเครือข่าย ห้องปฏิบตัิการส าหรับ  
การเรียนการสอนและบริการอปุกรณ์ตา่งๆ  หลงัจากนัน้ในวนัท่ี  7  กนัยายน  2541 ได้มีการเปิดส านกังาน
คอมพิวเตอร์ ศนูย์องครักษ์ เพ่ือขยายการบริการของส านกัคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บคุลากรและนิสิต
ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  ได้มีประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบบัท่ี 10/2559 
ก าหนดโครงสร้างส่วนงานภายในของส านักคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย ส านักงาน
ผู้ อ านวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ฝ่ายปฎิบัติการและบริการ  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นส่วนงานสนบัสนนุวิชาการเพ่ือผลกัดนั และ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้นิสิต 
คณาจารย์ บคุลากร และสว่นงานตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัสามารถก้าวทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และการพฒันาการเข้าสูย่คุสงัคมการเรียนรู้แบบดจิิทลั และ Thailand 4.0 ตอ่ไป 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ ภารกจิ และยุทธศาสตร์ 

 
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ 

 
มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

 
ส านกัคอมพิวเตอร์เป็นศนูย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีมาตรฐานสากล 
เพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

ปรัชญา 

ปณิธาน 

วิสยัทศัน์ 
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1. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยั  

2. พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารของมหาวิทยาลยั 

3. พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและ  
การค้นคว้าวิจยั 

4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบุคลากร 

 

1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยั 

4. บริการการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

5. บริการวิชาการ 

6. สนบัสนุนงานวิจยัและงานอ่ืน ๆ 

 
จากพันธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนางานด้านต่างๆ ส าหรับปี พ.ศ. 2562 – 2565 
ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันาภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลยัด้านการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
การค้นคว้าวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบคุลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพฒันาระบบบริหารงานส านกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

พนัธกิจ 

ภารกิจ 

ยทุธศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารส านักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านการบริหารงานของส านกัคอมพิวเตอร์ มีผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชา
และรับผิดชอบในการก ากับดแูลการด าเนินงานของส านกัคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีก ากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ ก ากับดแูลการด าเนินงานตามภารกิจใน  
ฝ่ายต่างๆ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส านกัคอมพิวเตอร์จึงก าหนดให้มีผู้อ านวยการส านกังานผู้ อ านวยการ ดแูลรับผิดชอบงานของ
ส านักงานผู้ อ านวยการและมีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายประจ าฝ่ายเพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของ 
แตล่ะฝ่าย 

  

 
แผนภาพ 1  โครงสร้างการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

  

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบด ี

รองผู้อ านวยการ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านกังาน
ผู้อ านวยการ 

หวัหน้า 
ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

หวัหน้า 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศกึษา 

หวัหน้า 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย 

คณะกรรมการประจ า
ส านกัคอมพวิเตอร์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ 

หวัหน้า 
ฝ่าย 

บริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์ 

หวัหน้า 
ฝ่ายปฏบิตัิการ
และบริการ 
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพวิเตอร์ 

 

 

ประธานกรรมการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการส านกัคอมพวิเตอร์ 

 

  

กรรมการ (ผู้ทรงวฒุิ) 
2. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ 

ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุกลาง 
(ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562) 

3. อาจารย์ นายแพทย์สริุยา ผอ่งสวสัดิ ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 

 

กรรมการ 
4. นายสนัติ สขุยานนัท์ 

หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 
5. นายประกิจ ลลีาเช่ียวชาญกลุ 

หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย 
6. นายธนรรณพ อินตาสาย 

หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  องครักษ์ 
7. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ ์

หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
8. นางสาวสวุิมล คงศกัดิ์ตระกลู 

หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศกึษา 

กรรมการและเลขานกุาร 
9. นางพชัรินทร์ สนธิวนิช 

ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการ 
ส านกัคอมพวิเตอร์ 

ข้อมลู ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 

 

  



 

5 

คณะผู้บริหารส านักคอมพวิเตอร์ 

จากซ้ายไปขวา : สนัติ ประกิจ สวุิมล รศ.ดร.วฒุิพล พชัรินทร์ พรทิพย์ ธนรรณพ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 
(สงักดัภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
ด ารงต าแหนง่รักษาการแทนผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์  
ตัง้แตว่นัท่ี 10 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2562 

 
1. นางพชัรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

2. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ์ หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

3. นายสนัติ สุขยานนัท์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 

4. นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

5. นางสาวสุวิมล คงศกัดิ์ตระกลู หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

6. นายธนรรณพ อินตาสาย หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  องครักษ์ 

  

ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

หวัหน้าฝ่าย 
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บุคลากรส านักคอมพวิเตอร์ 

 

 
จากซ้ายไปขวา : กรัณฑ์รัตน์  ชศูรี  นาฟีด๊ะ  วณิชยา  พชัรินทร์  ดนยั  วรรณี  จฬุารัตน์  นฤดี  จรีุรัตน์ 

1. นางพชัรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการ 

2. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง นกัวิชาการพสัดุ ช านาญการ 

3. นางสาวจุฬารัตน์ จ าชาติ นกัวิชาการพสัด ุ

4. นางชูศรี เชาวนารมย์ นกัวิชาการเงินและบญัชี 

5. นางสาวนาฟีด๊ะ เทพไฝ นกัวิชาการเงินและบญัชี 

6. นางสาวสุพชัชา สีเสวก นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7. นายดนยั มณฑาทิพย์กุล นกัวิชาการศึกษา 

8. นางสาววณิชยา ทองสมนึก นกัจดัการงานทัว่ไป 

9. นางสาวนฤดี สุขล า้ นกัจดัการงานทัว่ไป 

10. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย นกัทรัพยากรบุคคล 

11. นางสาวจิตติมา ช่างไม้ ผู้ปฏิบตัิงานทัว่ไป 

12. นางวรรณี สมบุญประเสริฐ ผู้ปฏิบตัิงานทัว่ไป 

  

ส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 



 

7 

   

 
จากซ้ายไปขวา : สมบญุ  ทวีศกัดิ ์ อมรรัตน์  ฐิตาภา  วนัทนา  พรทิพย์  มณฑล ี สราล ี สพุิชญา  บรุฮาน  ปวรุตม์ 

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. นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา  นกัวิชการคอมพิวเตอร์ 

9. นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10. นางสาวสราลี บลัลงัน้อย  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

11. นายทวีศกัดิ์ ตู้แก้ว นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12. นายบุรฮาน หวงัเหล็ม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
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จากซ้ายไปขวา : พงษ์ทิพย์  มหทัธวฒัน์  ธญัย์ธรฐ์  สธิุสา  ประกิจ  จฬุาลกัษณ์  เฉลมิพล  จกัรพนัธ์  ธนกฤต 

1. นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล หวัหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. นายมหทัธวฒัน์ รักษาเกียรติศกัดิ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการพิเศษ 

3. นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นายจกัรพนัธ์ อินสุด นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวสุธิสา แจ่มสุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7. นางสาวจุฬาลกัษณ์ ขนัทะนะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านกัคอมพิวเตอร์ มศว องรักษ์ 

8. นายเฉลิมพล ค านิกรณ์ นกัวิชการคอมพิวเตอร์ 

9. นายธนกฤต อุบลวฒัน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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  จากซ้ายไปขวา : เอนกวิทย์  กรธวชั  อดุร  สนัติ  สมภพ  ถาวร 

1. นายสนัติ สุขยานนัท์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการและบริการ 
2. นายเอนกวิทย์ พลรบ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายถาวร หงษ์ทอง ผู้ปฏิบตัิงานช่าง 
4. นายอุดร วงษ์ไทย ผู้ปฏิบตัิงานช่าง 
5. นายสมภพ ศรีเอียง ผู้ปฏิบตัิงานช่าง 
6. นายกรธวชั เชือ้ลิน้ฟ้า ผู้ปฏิบตัิงานช่าง 

 

 
จากซ้ายไปขวา : ภทัรชยั  ชยัวฒัน์  สวุิมล  ปวริศร 

ฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
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1. นางสาวสุวิมล คงศกัดิ์ตระกลู หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2. นายชยัวฒัน์ ช่างกลึง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายปวริศร เมธานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายภัทรชยั ไชยมงคล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
 จากซ้ายไปขวา : สกิุจ  จนัทนา  อ านาจ  ธนรรณพ  วรเศรษฐ์ 

1. นายธนรรณพ อินตาสาย หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

2. นายวรเศรษฐ์ ธนะคณูเศรษฐ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายสุกิจ วินยัธรรม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นางสาวจนัทนา หม่ืนพนัธ์  นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏิบตัิการ 

5. นายอ านาจ นิ่มนวล ผู้ปฏิบตัิงานช่าง 

  

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
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สภาพทางกายภาพของส่วนงาน 

ส านกัคอมพิวเตอร์มีท่ีท าการตัง้อยู่ท่ีอาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบจ านวน 4 ชัน้ คือ ชัน้ 11 - 14  และอยู่ท่ีอาคาร
เรียนรวม ชัน้ 3  ส านักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งออกเป็นห้อง
บรรยายเพ่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ   
ห้อง Smart Classroom ห้อง Active Learning ห้องประชุม และบริการ Helpdesk แก่นิสิตคณาจารย์  
บคุลากรของมหาวิทยาลยัและบคุคลทัว่ไป 

  

ตารางที่ 1  ข้อมลูห้องให้บริการ/ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

ประเภทห้อง สถานท่ีตัง้ 

พืน้
ที่ 
(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สยี
ง  
(ช
ดุ)

 

เค
รื่อ
งว
ิชว
ลไ
ลเ
ซอ
ร์ (
เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ
งฉ
าย
สญั

าณ
ภา
พค

อม
ฯ  

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รร
ยา
ย 
(ท
ี)่ 

เค
รื่อ
งค
อม
พิว
เต
อร์
 (เ
ครื่
อง
) 

จดุ
ตอ่
เค
รือ
ขา่
ย 
(จ
ดุ)

 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

ห้อง 34 -1104 
(ห้องบรรยายบวัศรี) 
Smart Classroom 

อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ชัน้ 11 

264 1 - 1 66 1 66 

2. ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 
ห้อง 34 -1101 อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  

ชัน้ 11 
132 1 - 1 - 32 32 

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

194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 34 -1103 
Active Learning 

อาคารนวตักรรม ศ. 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 
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ประเภทห้อง สถานท่ีตัง้ 

พืน้
ที่ 
(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สยี
ง  
(ช
ดุ)

 

เค
รื่อ
งว
ิชว
ลไ
ลเ
ซอ
ร์ (
เค
รื่อ
ง) 

เค
รื่อ
งฉ
าย
สญั

าณ
ภา
พค

อม
ฯ  

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รร
ยา
ย 
(ท
ี)่ 

เค
รื่อ
งค
อม
พิว
เต
อร์
 (เ
ครื่
อง
) 

จดุ
ตอ่
เค
รือ
ขา่
ย 
(จ
ดุ)

 

3. ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการ 
ห้อง 34 – 1101 อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  

ชัน้ 11 
132 1 - 1 - 32 32 

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

194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 34 – 1103 อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ชัน้ 11 

117 1 - 1 - 21 21 

ห้อง 301 
Active Learning 

อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 องครักษ์ 216 - - - - 101 102 

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

อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ชัน้ 12 

264 1 - 1 40 - 25 

ห้อง 34 – 1401 
(ห้องประชมุส านกังาน) 

อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ชัน้ 14 

27 - - 1 13 - 13 

ห้อง 34 – 1201 
(ห้องประชมุทางไกล 1) 

อาคารนวตักรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ชัน้ 12 

72 1 - 1 13 - 13 

ห้อง 303 
(ห้องประชมุทางไกล 2) 

อาคารเรียนรวม ชัน้  3  องครักษ์ 35 - - - 10 - 21 

รวมทัง้สิน้ 1,998 11 - 12 142 368 551 

โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการในเร่ืองการวางแผน พฒันา ตลอดจนก ากบัดแูลเครือขา่ย “บวัศรี”
ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และได้เร่ิมเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี” ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2539  จนถึงปัจจุบนั  โดยมีวตัถุประสงค์ในการ
วางเครือข่ายใยแก้วน าแสงให้ครอบคลมุทกุคณะ/ส่วนงานของมหาวิทยาลยั ส าหรับการรองรับงานพฒันา
และการใช้งานระบบสารสนเทศ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศห้องสมุด 
ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศพัท์สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคณุภาพของการเรียน 
การสอน และการวิจยั และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจดัการของมหาวิทยาลยัรวมถึงเป็นเส้นทาง
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ส าหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดตอ่ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูของคณาจารย์ บคุลากร และ
นิสิตภายในเครือขา่ยของมหาวิทยาลยั และการตดิตอ่ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 2  ข้อมลูเครือขา่ยบวัศรี 
ขนาดช่องสญัญาณ (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 มศว องครักษ์ (ช่องทางส ารอง)  100 Mbps 

ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั โรงเรียนสาธิต มศว ปทมุวนั  40 Mbps 

ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน  100 Mbps 

ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั จงัหวดัสระแก้ว  20 Mbps 

ระหวา่ง มศว ประสานมิตร กบั วทิยาลยัโพธิวชิชาลยั จงัหวดัตาก  20 Mbps 

ระหวา่ง มศว ประสานมิตร ไปยงั โรงเรียนสาธิตชมุชนการเรียนรู้  สมเด็จยา่ วิทยาลยั
โพธิวิชชาลยั มศว แมแ่จ่ม 

 10 Mbps 

เครือขา่ยหลกั (Campus Backbone)  1/10 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)  61 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองแมข่า่ยเสมือน (Virtual Server)  150 เคร่ือง 

ความจขุองระบบจดัเก็บข้อมลู  

จ านวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage)  14 เคร่ือง 

ขนาดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลู  276 TB 

จ านวนจดุให้บริการเครือขา่ยไวเลสแลน  (WiSE)   711 จดุ 

จ านวนจดุให้บริการเครือขา่ยไวเลสแลน (ความร่วมมือกบัภาคเอกชน)   1,560 จดุ 

โทรศพัท์ผา่นเครือขา่ยบวัศรี (VoIP)  

หนว่ยงานใช้บริการ  49 สว่นงาน 

จ านวนหวัเคร่ืองโทรศพัท์  1,000 เคร่ือง 

จ านวนจดุเช่ือมเครือขา่ย (UTP)  3,700 จดุ 

จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์  4,000 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ (UPS)  3 เคร่ือง 

จ านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ฉกุเฉิน (Generator)  2 เคร่ือง 
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ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย  
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งบประมาณ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้รับการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 51,411,900 บาท 
(ห้าสิบเอ็ดล้านส่ีแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณรายได้ (เงินอดุหนนุจากรัฐบาล) 
จ านวน 19,707,600 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 
26,959,900 บาท (ย่ีสิบหกล้านเก้าแสนห้าหม่ืนเก้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) และจากงบพฒันามหาวิทยาลยั 
จ านวน 4,744,400  (ส่ีล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) 

ตารางที่ 3   งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านกัคอมพวิเตอร์ แยกตามประเภท
งบประมาณและแหลง่เงิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้  

(เงินอดุหนนุจาก
รัฐบาล) 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบพฒันมหาวิทยาลยั รวมทัง้สิน้ 

งบบคุลากร - 4,053,800 - 4,053,800 

งบด าเนินงาน 916,100 5,585,900 - 6,502,000 

งบลงทนุ 1,872,000 10,217,200 - 12,089,200 

งบเงินอดุหนนุ 16,919,500 4,899,800 4,744,400 26,563,700 

งบรายจ่ายอื่น - 1,703,200 - 1,703,200 
งบกลาง - 500,000 - 500,000 

รวมทัง้สิน้ 
19,707,600 
(38.33%) 

26,959,900 
(52.44%) 

4,744,400 
(9.23%) 

51,411,900 
(100.00%) 

ในปีนีส้ านักคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงินเหล่ือมปีและได้รับโอน
งบประมาณเงินระหวา่งปี งบด าเนินงาน รายละเอียดดงันี ้

1. ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงินเหล่ือมปี 

  คา่จ้างปรับปรุงศนูย์คอมพิวเตอร์และระบบโทรศพัท์ของมหาวิทยาลยั  
(Data Center and Telecommunication Center) จ านวนเงิน 8,000,000 บาท 

2. ได้รับโอนงบประมาณเงินระหว่างปี งบด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลยัอนมุตัเิงินรายได้จากสว่นกลางให้ส านกัคอมพิวเตอร์ รายการ-เงิน
ประจ าต าแหนง่บริหารระดบัสว่นงาน จ านวน 480,000 บาท 

 ฝ่ายจดัการทรัพย์สินจดัสรรเงินรายได้จากการใช้พืน้ท่ีหารายได้ร้อยละ 40  
จากรายได้ท่ีน าสง่ทัง้หมด  จ านวน 43,200 บาท 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์โอนคา่ธรรมเนียมใช้พืน้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน 
หลกัสตูรวิศวกรรมนานาชาติ  ประจ าปีการศกึษา 2562 จ านวนเงิน 40,800 บาท  
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์  ได้แก่ วางแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือขา่ย .บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยั . บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  บริการวิชาการ  และสนบัสนนุงานวิจยัและงานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน

ผู้ อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทีมงาน ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดีเข้าร่วมงานสมัมนาประชาสมัพนัธ์โครงการพฒันาระบบศนูย์ข้อมลูมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทลั 
พร้อมเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ( IPv6 Award 2018) ในฐานะท่ี "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เป็น
สถาบนัการศกึษาท่ีมีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพืน้ฐาน 3 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโดเมนเนม (DNS) จากส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ  เม่ือวนัพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 - 6 ชัน้ 5 
ศนูย์ประชมุวายภุกัษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ 

 
ผู้อ านวยการส านกัคอมพวิเตอร์ 

เข้าร่วมฟังบรรยายการสมัมนาโครงการฯ 

 
รับรางวลัเชิดชเูกียรติ IPv6 Award 2018 

 
รางวลัเชิดชเูกียรติ IPv6 Award 2018 

 
ถ่ายภาพร่วมกบัทีมงาน 

รางวลัเชิดชเูกียรต ิIPv6 Award 2018 



 

17 

 

 
มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการติดตัง้

ระบบส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพ่ือการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามอาคารภายในของ
มหาวิทยาลยั และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต คณาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยัในด้านการเรียน
การสอน การค้นคว้าวิจัย และอ่ืนๆ ส าหรับการท าความร่วมมือในครัง้นี  ้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ได้ท าการตดิตัง้จดุกระจายสญัญาณไวเลส จ านวนกวา่ 1,000 จดุ ในพืน้ท่ี มศว ประสานมิตรและ
องครักษ์  โดยได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เม่ือวันจันทร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชัน้ 1 อาคารประสานมิตร  

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 
ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่จ ากดั (มหาชน) 

 
พิธีลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือฯ 

 
ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกนั 

 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้เช่าบริการส่ือสารผ่านระบบ Metro LAN ความเร็ว 10 Mbps ต้นทาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงปลายทาง โรงรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า 
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม โดย บริษัท  ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ 
โรงรียนสาธิตชมุชนการเรียนรู้สมเดจ็ยา่ วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั มศว แมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม ่และก่อให้เกิด

การติดตัง้ระบบส่ือสารข้อมลูแบบไร้สาย (Wireless LAN)  

การขยายเครือขา่ยไปยงัวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั อ.แมแ่จม่ จ.เชียงใหม ่
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ประโยชน์แก่นกัเรียน คณาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยัในด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจยั 
และอ่ืน ๆ 

  

 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน   

9 เคร่ือง  เ พ่ือติดตัง้ระบบ Hyper-Converged Infrastructure ในการรองรับระบบงานต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลยั โดยใช้เทคโนโลยี Windows Server Software-Defined หรือ WSSD ซึง่มีองคป์ระกอบดงันี ้ 

1. Hyper- V ร ะ บ บ  Hypervisor จ า ก 
Microsoft ส าหร ับท า  Virtualization ท่ี
รองรับการใช้งานระบบปฏิบตัิการได้ทัง้ 
Windows และ Linux พร้อมความสามารถ
ทางด้าน Security ในตวัเพื ่อตอบโจทย์
ด้านความมัน่คงปลอดภัยส าหรับองค์กร 

2. Storage Spaces Direct ร ะ บ บ 
Software- Defined Storage เ พื ่อ น า  
Local Flash Drive แ ล ะ  Hard Disk 
Drive (HDD)  ภายใน Server หลายๆ 
เคร่ืองมาท างานร่วมกัน ท าให้เพิ่มขยาย
ระบบได้แบบ Scale-Out และท างานทดแทนกันได้แบบ Fault Tolerance อีกทัง้ยงั
สามารถใช้งาน NVMe และ Persistent Memory เพ่ือเพิ่มความเร็วให้กับระบบได้ 

3. Software-Defined Networking โซลูชนันีย้งัมาพร้อมกับระบบเครือข่ายแบบ Virtual 
เพ่ือให้สามารถบริหารจดัการได้อย่างง่ายดายจากศนูย์กลาง, ท า Micro-Segmentation และ 
ACL ส าหรับแต่ละ VM ได้ รวมถึงยงัสามารถท าการเข้ารหสัทราฟฟิคภายในระบบ
เครือข่ายได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนระบบ Data Center Networking ลง 
และยงัรองรับการใช้งาน Remote Direct Memory Access (RDMA)  

การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Sever) 
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4. Windows Admin Center ระบบบริหารจดัการจากศนูย์กลางที่ครอบคลุมทัง้การ
จดัการ VM, Storage, Networking และยงัมีระบบ Health/Performance Monitoring 
มาให้ด้วยในตวั รวมถึงสามารถท าการอัปเกรดส่วนต่างๆ ของระบบได้จากศนูย์กลาง 

 
ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัหาอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย (Switch) และได้ติดตัง้อุปกรณ์

ตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัทัง้ประสานมิตรและองครักษ์ เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุด ซ่ีงเป็น
อปุกรณ์ชนิด 100 Mbps และอปุกรณ์จา่ยกระแสไฟฟ้า (POE Injector) เพ่ือให้บริการเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ไร้สายให้กบัอปุกรณ์ Access Point (AP) ตดิตัง้แตล่ะอาคาร ได้แก่ อาคารประสานมิตร อาคารหอพกันิสิต 
องครักษ์ ทัง้ 11 อาคาร  ซึง่ตดิตัง้ไว้จ านวนมากเม่ือใช้งานจะเกิดความร้อน  ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นเปล่ียน
อปุกรณ์กระจายเครือข่าย (Switch) แบบ POE เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายกุารใช้งานให้กบัอปุกรณ์
ดงักล่าวพร้อมทัง้มีการส ารองอุปกรณ์ไว้ส่วนกลาง โดยด าเนินการจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย  ฝ่ายปฎิบตักิารและบริการ และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  

    

 
ตามท่ี มหาวิทยาลยัได้มีการด าเนินการจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มศว 

พ.ศ.2560 –2563 เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยั
ในระยะ 4 ปี สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2553 –2567) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 –2564 แผน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT2020 (พ.ศ. 2554 –2563) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม , Thailand 4.0 โมเดลขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน ได้มี
การกล่าวถึงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
บริการด้านดจิิทลั เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 
University) ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานการใช้งานเครือข่ายให้รองรับการใช้ในงานใน
อนาคตท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในด้านการเรียน การสอน การวิจยั และการบริหารและการด าเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการปรับโครงสร้างพืน้ฐานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน และ
สามารถบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง   โดยได้ติดตัง้
อปุกรณ์เครือขา่ยดงันี ้

การปรับปรุงประสิทธิภาพอปุกรณ์กระจายสญัญาณบนเครือข่ายบวัศรี 

การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน 
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1. อ ุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข ่ายคอมพิวเตอร์หลกั (Core Switch)  1 ระบบ  
ณ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง  

2. อ ุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข ่ายคอมพ ิว เตอร์ส า หร ับ เ ชื ่อมต ่อ เครือข ่าย 
(Distribution Switch) จ านวน 2 ชุด ติดตัง้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อใช้กับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)  

3. อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Access 
Switch) จ านวน 34 ชุด  ติดตัง้ตามอาคารต่างๆ ของคณะ/สถาบนั/ส านกั เพื่อรองรับ
การเช่ือมต่อ ณ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง 

4. อปุกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดบัสูง (High Speed Next 
Generation Firewall) จ านวน 1 ระบบ ติดตัง้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง 

5. โปรแกรมบริหารจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Management System)  
จ านวน 1 ระบบ ติดตัง้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์กลาง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 
ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (SUPREME 2019 : Srinakharinwirot University Planning REgistration 
Management, Etc 2019) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้จดัจ้างบริษัทท่ีได้รับการคดัเลือกตามระเบียบ
พัสดุเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง    
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบ

ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา (SUPREME 2019) 
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สารสนเทศเพ่ือชว่ยให้การท างานมีความถกูต้อง รวดเร็ว ทนัสมยั และรองรับนโยบายการบริหารการศกึษา
ตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั อีกทัง้ต้องสามารถน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ประกอบด้วยทัง้หมด 32 งาน รองรับการท างานผา่น Web Application และ
สามารถใช้งานได้หลากหลาย Browser อาทิ Chrome ,Microsoft Edge ,Firefox ,Safari และสามารถใช้
งานได้กบัอปุกรณ์ท่ีเพิ่มมากขึน้ Computer , Notebook , Tablet , Smart Phone 

 

 งานฐานข้อมลูกลาง  งานประเมินคณุภาพอาจารย์ผู้สอน ปค 003 
 งานบริหารจดัการสทิธ์ิ  งานประเมินคณุภาพรายวิชา ปค 004 
 งานอาคารและสถานท่ี  งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การถา่ยโอนข้อมลู  งานบริหารงานบณัฑติ 
 งานหลกัสตูร  งานรับรายงานตวันิสติใหม ่
 งานรับนิสติใหม ่  งานพ้นสภาพนิสติ 
 งานทะเบยีนนิสติ  งานการตรวจสอบหนงัสอืค้างสง่ 
 งานตารางสอน  งานปริญญาบตัร 
 งานภาระงานสอน  งานตรวจสอบวฒุิจากภายนอก 
 งานการเงิน  งานผู้ส าเร็จการศกึษาก่อนปีการศกึษา 2536 
 งานลงทะเบียน  งานรางวลั 
 งานผลการเรียน  งานบริหารและจดัการกิจการหอพกั 
 งานค าร้อง  งานศษิย์เกา่สมัพนัธ์ 
 งานกิจกรรมนิสติ  งานภาวะการหางานท าของบณัฑิต 
 งานทนุการศกึษา  งานแบบสอบถามความพงึพอใจนายจ้าง 
 งานกองทนุกู้ยมืเพื่อการศกึษา  งานการสง่ข้อมลูให้กบัหนว่ยงานภายนอก 
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Portal ส าหรับสว่นสง่เสริมและบริการการศกึษา  
บณัฑิตวิทยาลยั สว่นการคลงั สว่นกิจการนิสติ  

คณะ ส านกั สถาบนั วิทยาลยั 

 

เปิดให้บริการในปีการศึกษา 1/2562  
(วันท่ี 18 ตุลาคม 2562) 

 

 
Portal ส าหรับ คณาจารย ์

 
Portal ส าหรับ นิสติ 

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

กลุม่ผู้ใช้ นิสิต คณาจารย์ บคุลากร และบคุคลทัว่ไป 

เปิดให้บริการ ปีการศกึษา 1/2562 (18 ตลุาคม 2562) 

 

 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้พฒันาโปรแกรมส าหรับงานบนัทึกข้อมูล เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนงาน

เจ้าของรายวิชาส าหรับการจดัท ารายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจ านวนนิสิตเต็ม

เวลา (FTES) พร้อมทัง้ออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือตรวจสอบข้อมลูได้  

งานบริการการศกึษา (SUPREME 2004) 
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URL http://tqf.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้ คณาจารย์ นกัวิชาการศกึษา 

 
ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(SWU-TQF) เพิ่มเติม เพ่ือรองรับงานประกนัคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2561 โดยปรับปรุงโปรแกรม
การดาวน์โหลด มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้มีรูปแบบการดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเกณฑ์การ
ประเมิน หากมีเกณฑ์การประเมินแบบสภาวิชาชีพและ  AUN-QA ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ส่วนเกณฑ์การประเมินแบบสกอ. TQR ใช้แบบฟอร์มการรายงานการ
ประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7+SAR) โดยทัง้สองรูปแบบมีการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยแต่ละหลักสูตรสามารถ 
ดาวน์โหลดแบบรายงานและดูข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรตามสิทธิการใช้งาน เม่ือผา่นการตรวจประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ มีสิทธิการดาวน์โหลดสามารถอัพโหลดเอกสาร มคอ.7 จัดเก็บในระบบ เพ่ือบริการข้อมูลการจัดท า  
มคอ.1 – มคอ.7 ให้แก่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพฒันาคณุภาพของมหาวิทยาลยัรวมถึงคณะสามารถติดตามและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้  

ระบบสนบัสนนุกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(SWU-TQF) 

http://tqf.swu.ac.th/
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URL http://tqf.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้ คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร บคุลากร 

 

 

           ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ได้ปรับปรุงโปรแกรมส าหรับตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร เพ่ือการตรวจประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตวับง่ชี ้
ท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร โดยโปรแกรมมีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้
งานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ ประเมินและกลุ่มหลักสูตร ในส่วนผู้ ประเมินจะท าการตรวจสอบและ
ประเมินผลในระบบ สว่นหลกัสตูรของคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั/ส านกัสามารถตรวจสอบผลการประเมินและ
สามารถออกรายงานในแตล่ะหลกัสตูรผ่านระบบได้  

 

 

 

ระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตวับง่ชีท่ี้ 1.1 
การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 

http://tqf.swu.ac.th/
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URL http://tqf.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้ ผู้ประเมิน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บุคลากร 

 

 

        ในปีงบประมาณ  2562 ได้มีการปรับปรุงการท างานหลกั ๆ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ ใช้งาน คือ  การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
มหาวิทยาลยั  มีรายละเอียด ดงันี ้

        ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้มีการเพิ่มประเภทบคุลากรขึน้มา คือ  ลกูจ้างมหาวิทยาลยั  จงึได้มีการปรับปรุง
ระบบเพ่ือให้รองรับกบัหลกัเกณฑ์การปรับคา่จ้างพนกังานมหาวิทยาลยัและลกูจ้างมหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตลุาคม 2562) โดยครอบคลมุขัน้ตอนการท างาน ดงันี ้ 

 การก าหนดเกณฑ์ระดบัคะแนนในการประเมิน 
 การประเมินผลการท างาน 
 การพิจารณาปรับคา่จ้าง 
 การออกค าสัง่ปรับคา่จ้าง 
 รายงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  รายงานผลการประเมินการปฏิบตังิานของ

บคุลากร และ รายงานรายละเอียดการปรับคา่จ้าง   

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล (Human Resource Information System) 

http://tqf.swu.ac.th/
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URL http://huris.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้ บคุลากรภายในส่วนงาน 
 

 
ระบบบริหารจัดการหอพัก ได้มีการพัฒนา

ระบบเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้
รองรับการเข้าใช้งานระบบพร้อมกันจ านวนมากใน
ชว่งเวลาเดียวกนั ดงันี ้

1. หน้าเพจ Count Down ก่อนเข้าถึงหน้าจองหอพกั 
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ใช้สามารถเข้ามาท่ีหน้าเพจจอง
หอพกัได้ก่อนถึงเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมลู 

2. เพิ่มโปรแกรมพิสจูน์ตวัตนในระบบ 2 ชว่ง ได้แก่   
 การ Login เข้าใช้งานระบบ 
 ชว่งบนัทกึการจองห้อง    

เพ่ือปอ้งกนัการถกูก่อกวนจากโปรแกรมหรือบอท    

URL           http://dormapp.swu.ac.th 
กลุม่ผู้ใช้       นิสิต และบคุลากรผู้ รับผิดชอบภายใน 
                    หนว่ยงานศนูย์บริหารกิจการหอพกั 

                 

ระบบบริหารจดัการหอพกั (Dormitory Management System) 
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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กรร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลความ

ร่วมมือ (SWU e-MOU Portal) เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมลู และติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ในการบนัทึกข้อตกลง (MOU) ต่างๆ ของมหาวิทยาลยั สามารถสืบค้น ติดตามข้อมูล และจดัท ารายงาน 
ตลอดจนสร้างเครือขา่ยความร่วมมือของบคุลากรระหวา่งสว่นงานภายในมหาวิทยาลยั 

 
ฟีเจอร์เดน่ของระบบ สถิติและรายงาน 

 จดัเก็บรายละเอยีดของ MOU 

 รวบรวมการจดักิจกรรม 

 อ านวยความสะดวกในการสบืค้น 

 ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน  

 รายละเอยีดของ MOU 

 จ านวน MOU จ าแนกตามหนว่ยงาน 

 จ านวน MOU จ าแนกตามประเทศของ
คูส่ญัญา และหนว่ยงานท่ีด าเนินการ 

URL http://mou.swu.ac.th 
กลุม่ผู้ใช้ บคุลากรภายในส่วนงาน 
 

 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560 เม่ือวนัพฤหสับดี

ท่ี 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
ส านกัคอมพิวเตอร์มีหน้าท่ีก ากับดแูลการรับรายงานตวัและประมวลผลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจดัการข้อมลู ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีพระราชทานปริญญาบตัรฯ  

ระบบฐานข้อมลูความร่วมมือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา  

http://mou.swu.ac.th/
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การจดัเก็บและประมวลผลข้อมลูบณัฑิต รวมทัง้
รายงานสถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรฯ แบบ
ทนัที (real time processing) 

 เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

เป็นเว็บไซต์ท่ีบัณฑิตสามารถค้นหาและตรวจสอบ
ข้อมูลเก่ียวกับล าดับท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
สถานท่ีรายงานตวัและฝึกซ้อม ระเบียบการแต่งกาย ข้อควร
ปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ มีผู้ เข้าชม
เว็บไซต์ จ านวน 275,575 คน ข้อมลู ณ วนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 

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

 ระบบประมวลผลผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร  

เป็นระบบส าหรับจัดเก็บข้อมูลการ
รายงานตวัของบณัฑิต และประมวลผลข้อมูล
ในระหว่างท่ีบัณฑิตเดินเข้าพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรฯ พร้อมรายงานสถานะแบบทันที 
( real time processing)  ท า ใ ห้ ฝ่ า ย ต่ า ง ๆ  
ท่ี เ ก่ียวข้องน าข้อมูลมาวิ เคราะห์  เ พ่ือการ
ตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว  โดยในวนัพฤหสับดีท่ี 
27 ธันวาคม 2561 มีผู้ เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรฯ จ านวน 4,455 คน จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
4,821 คน 

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

 ระบบจดัเก็บข้อมลูภาวะการมีงานท า
ของบณัฑิต  

เ ป็น ระบบ เ พ่ื อน า ข้ อมูลมา ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน ท าให้บณัฑิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน
ระบบถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถรองรับอุปกรณ์ท่ี
หลากหลาย 

URL https://newsupreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_alumni_public.php 
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว

ตามเกณฑ์การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวของ UI Green Metric ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึง่ท่ีได้รับการ
ยอมรับทัว่โลกบนกรอบแนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ความประหยดั และความเท่ียงธรรม ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมิน 6 ด้าน ดงันี ้

1. Setting And Infrastructure (สถานท่ีและโครงสร้างพืน้ฐาน) 

2. Energy and Climate Change (การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ) 

3. Waste management (การจดัการและบริหารของเสีย) 

4. Water usage (การจดัการและบริหารน า้) 

5. Transportation (การจดัการและบริหารงานขนส่ง) 

6. Education (การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันาท่ียัง่ยืน) 

ดงันัน้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ส านกัคอมพิวเตอร์จึงได้จดัท าเว็บไซต์มหาวิทยาลยัสีเขียวอย่างยัง่ยืน เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูความรู้
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลยั รวมทัง้เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่ือสาร
ข้อมลูให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวาง และเกิดความตระหนกัในประเด็นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

URL                https://green.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้งาน     ผู้ ท่ีสนใจ 
เปิดให้บริการ     มิถนุายน 2562 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลยัสีเขียว 
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ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จัดท าเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ เวอร์ชนั ภาษาองักฤษ เพ่ือให้เป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลประวตัิ ความเป็นมา การให้บริการต่างๆ และการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของส านัก
คอมพิวเตอร์ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ส าหรับการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ สนใจ ซึ่งได้ แก่ 
ชาวตา่งชาต ิสถาบนัการศกึษา หรือหนว่ยงานในตา่งประเทศท่ีสนใจติดตอ่ส่ือสารกบัทางส านกัคอมพิวเตอร์ 

 

URL                http://en.cc.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้งาน     ผู้ ท่ีสนใจ 
เปิดให้บริการ     กนัยายน 2562 

 
ระบบประกาศข่าวจัดซือ้จัดจ้างเป็นระบบท่ีช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซือ้จัดจ้าง

ทัง้หมดท่ีทางส่วนงานน าเข้าสู่ระบบ โดยผู้ ใช้งานระบบนีจ้ะเป็นเจ้าหน้าท่ีพสัดขุองส่วนงานหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากส่วนงานท าการส่งข่าว โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ท าการพฒันาระบบเพิ่มเติมในส่วนของการ
ท ารายงานการประกาศผลผู้ชนะการจดัซือ้จดัจ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลือก (รายไตรมาส) 

 

เว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ เวอร์ชนั ภาษาองักฤษ 

การปรับปรุงระบบประกาศข่าวจดัซือ้จดัจ้าง 

http://en.cc.swu.ac.th/
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URL                https://eprocurement.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้งาน     เจ้าหน้าท่ีงานพสัด ุและผู้ ท่ีสนใจ 
เปิดให้บริการ     กรกฎาคม 2562 

 
เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีผู้ สอนสามารถบริหารจัดการรายวิชา ตลอดจนอัปเดต

เนือ้หาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นผู้ เรียนผ่านทางเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การส่งงาน  
การท าแบบทดสอบ เป็นต้น โดยได้ตดิตัง้ Plugin ใหม ่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบดงันี ้

 Level up! > เป็น module ท่ีชว่ยกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน  
แบบเกมมิฟิเคชนั (Gamification) เป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไมใ่ช้ตวัเกม  

 Tiles format > แสดงรูปแบบของหวัข้อหลกัสตูรแบบ "ไทล์" หรือแบบตาราง 

 Grid format > แสดงรูปแบบของหวัข้อหลกัสตูรแบบซอ่นหวัข้อทัง้หมดและสร้างตารางไอคอน 
(หนึง่หวัข้อส าหรับแตล่ะหวัข้อ) พร้อมช่ือสัน้ ๆ 

 Onetopic format > แสดงรูปแบบของหวัข้อหลกัสตูรแบบแท็บ 

 

URL                https://moodle.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้งาน     นิสิต คณาจารย์ บคุลากร 
เปิดให้บริการ    สิงหาคม 2562 

 
ในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  

แก่ชุมชนเป็นจ านวนมาก มีขัน้ตอนการขออนุมัติการด าเนินโครงการบริการวิ ชาการหลายขัน้ตอน  
แต่ละขัน้ตอน  มีการใช้เวลาท่ียาวนาน มีการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ งบประมาณโครงการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บรายวิชา (Moodle) 

ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 
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กิจกรรมและส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องค่อนข้างซับซ้อน ท าให้บางครัง้ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการของสว่นงานได้ 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้พฒันาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน
เพิ่มเตมิ เพื่อชว่ยอ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้

 ปรับปรุงโปรแกรม FM 001 สว่นการรายงานผลรายไตรมาส 

 พฒันาการรายงานผลฉบบัสมบรูณ์ FM003 การบนัทกึข้อมลูสรุป แผน ผลลพัธ์ 
ผลกระทบตา่งๆ 

 พฒันารายงานสรุปผลข้อมลูรายไตรมาสของผู้ดแูลระบบ 

 

URL               https://sso.swu.ac.th/ 
กลุม่ผู้ใช้งาน     สว่นกิจการเพ่ือสงัคม หวัหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน  และบคุลากรท่ีสนใจ 
เปิดให้บริการ    กนัยายน 2562 

สถติกิารให้บริการ 

ส านักคอมพิ ว เตอ ร์ ไ ด้ ใ ห้บ ริ ก า ร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพ่ือการเรียน   
การสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ห้อง
บรรยาย ห้อง Smart Classroom ห้อง Active 
Learning ห้องประชุม และบริการ Helpdesk  
แ ก่ นิ สิ ต   ค ณ า จ า ร ย์   บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลยัและบคุคลทัว่ไป โดยสรุปในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงันี ้
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ตารางที่ 4  สถิติการใช้บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เดือน ปี พ.ศ. 
มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์ 

จ านวน (คน) 
จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน  
(ชม. : นาที) 

จ านวน (คน) 
จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน  
(ชม. : นาที) 

ตลุาคม 2561 455 682 1,437.27 458 1,107 2,214 
พฤศจิกายน 2561 432 648 1,589.50 467 1,098 2,196.26 
ธนัวาคม 2561 179 268 493.41 145 163 325.86 
มกราคม 2562 135 202 482.43 203 323 646 
กมุภาพนัธ์ 2562 245 367 952.10 394 711 1,420.03 
มีนาคม 2562 250 375 1,217.30 512 939 1,874.03 
เมษายน 2562 183 274 596.26 423 877 1,753.30 
พฤษภาคม 2562 83 124 251.42 106 138 274.35 
มิถนุายน 2562 10 20 24.20 - - - 
กรกฎาคม 2562 - - - 14 14 28 
สงิหาคม 2562 348 522 1,329.13 349 655 1,308.01 
กนัยายน 2562 245 367 1,512.58 406 850 1,556 

รวม 2,565 3,849 9,885.60 3,447 6,875 13,595.84 

หมายเหต ุ :  เดือนมิถนุายน 2562 ถึง เดือนกรฏาคม 2562  เป็นชว่งปิดภาคการศกึษา 

ตารางที่ 5  สถิติการใช้บริการห้องบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สว่นงาน 
วตัถปุระสงค์การใช้บริการ  (ชัว่โมง:นาท)ี 

การเรียน/การสอน ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อื่นๆ 

มศว ประสานมิตร 432.50 128.50 576.50 0 94 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 7 - 3.50 - - 

คณะมนษุยศาสตร์ - - 3.50 - - 
คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและการ
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

64.50 7.50 89 - 11 

คณะวิทยาศาสตร์ 13.50 - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 81.50 7.50 32 - - 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 38 - - - - 

คณะศกึษาศาสตร์ 49 - - - - 

คณะกายภาพบ าบดั - 10.50 - - - 

คณะสงัคมศาสตร์ 100 25.50 8 - 17 

บณัฑิตวิทยาลยั - - - - 16 

หนว่ยงานภายนอก - 16 224 - - 

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 79 4.50 - - - 

สว่นวิเทศสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร - - 3.50 - - 

สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - 33 8 - - 
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สว่นงาน 
วตัถปุระสงค์การใช้บริการ  (ชัว่โมง:นาท)ี 

การเรียน/การสอน ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อื่นๆ 

ส านกัคอมพวิเตอร์ - 16.50 179.50 - 43 

ส านกังานอธิการบดี - 7.50 25.50 - 7 

รวมทัง้หมด 432.50 128.50 576.50 0 94 
แหลง่ข้อมลู : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องบรรยาย 

ตารางที่ 6  สถิติการใช้บริการห้องประชมุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สว่นงาน 
วตัถปุระสงค์การใช้บริการ  (ชัว่โมง:นาท)ี 

การเรียน/ การสอน ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อื่นๆ 

มศว ประสานมิตร 57 1311.50 33.50 - 362 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม - 1.50 - - - 

คณะมนษุยศาสตร์ - 3.50 3.50 - - 

คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและ 
การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

3 - - - 31.50 

คณะวิทยาศาสตร์ - 4 - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 83.50 - - 8 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 - - - - 

คณะศกึษาศาสตร์ 23 - - - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ - - - - 5 

คณะสงัคมศาสตร์ - 20.50 7.50 - 11 

หนว่ยงานภายนอก - 48 - - 14 

วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม - - - - 8.50 

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 17 - - - 17.50 

สว่นพฒันากายภาพ - 6.50 - - - 

สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั - 104 - - - 

ส านกัคอมพวิเตอร์ 3 565.50 22.50 - 249 

ส านกังานอธิการบดี - 462 - - 17.50 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ - 2 - - - 

มศว องครักษ์ - 136.75 - - - 

คณะพลศกึษา - 9 - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 10 - - - 

ส านกังานอธิการบดี - 3.50 - - - 

ส านกัคอมพวิเตอร์ - 114.25 - - - 

รวมทัง้หมด 57 1,448.25 33.50 - 362 

แหลง่ข้อมลู : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องประชมุ 
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ตารางที่ 7  สถิติการใช้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สว่นงาน 
วตัถปุระสงค์การใช้บริการ  (ชัว่โมง:นาท)ี 

การเรียน/การสอน ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อื่นๆ 

มศว ประสานมิตร 1,191.50 26.50 739.50 - 322.50 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม - - 128.50 - 4 

คณะพลศกึษา - - 54 - - 

คณะมนษุยศาสตร์ 99 - 16 - - 

คณะวฒันธรรมสิง่แวดล้อมและ 
การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

9.50 - 38.50 - - 

คณะวิทยาศาสตร์ 26.50 - 7.50 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 196.50 - - - 3 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 353 - 3 - - 

คณะเศรษฐศาสตร์ 2 - 6.50 - 9.50 

คณะสงัคมศาสตร์ 90 - 8.50 - 2.50 

บณัฑิตวิทยาลยั 27 - - - 48 

หนว่ยงานภายนอก - - 78 - 24.50 

วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม - - 2 - 3 

วิทยาลยันานาชาติเพื่อศกึษาความยัง่ยืน 52.50 - - - - 

วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั - - 8 - 5 

วิทยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 19 - - - - 

สว่นวิเทศสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร - - 5.50 - - 

ส านกัคอมพวิเตอร์ 5.50 26.50 339.50 - 190.50 

ส านกังานอธิการบดี - - 44 - 32.50 

มศว องครักษ์ 955 - 224.50 - 39.50 

คณะกายภาพบ าบดั 152 - 24 - - 

คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม
ผลติภณัฑ์การเกษตร 

84.50 - 17 - - 

คณะศกึษาศาสตร์ 5 - - - - 

คณะมนษุยศาสตร์ 83 - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 518 - - - - 

คณะเภสชัศาสตร์ 2 - - - - 

ส านกังานอธิการบดี - - 34 - - 
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สว่นงาน 
วตัถปุระสงค์การใช้บริการ  (ชัว่โมง:นาท)ี 

การเรียน/การสอน ประชมุ ฝึกอบรม ไมร่ะบ ุ อื่นๆ 

คณะพลศกึษา 110.50 - 56 - - 

ส านกัคอมพวิเตอร์ - - 77.50 - 39.50 

ศนูย์บริหารกิจการหอพกั - - 7 - - 

ส านกัหอสมดุกลาง - - 9 - - 

รวมทัง้หมด 2,146.50 26.50 964 - 362 

แหลง่ข้อมลู : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบง่ตามประเภทห้อง>ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

ตารางที่ 8  สถิติการใช้บริการ  Help  desk ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

เดือน ปี พ.ศ 

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์ 

นอกสถานท่ี ทางโทรศพัท์ นอกสถานท่ี ทางโทรศพัท์ 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(ชม.:นาที) 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(ชม.:นาที) 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(ชม.:นาที) 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(ชม.:นาที) 

ตลุาคม 2561 100 123.00 14 7.00 59 61.90 9 5.15 

พฤศจิกายน 2561 22 18.55 7 16.00 30 28.50 10 3.90 

ธนัวาคม 2561 21 26.55 13 4.45 11 12.85 7 0.95 

มกราคม 2562 59 79.10 25 47.10 25 40.45 7 32.05 

กมุภาพนัธ์ 2562 104 126.40 24 11.05 69 78.85 16 4.90 

มีนาคม 2562 54 57.40 25 7.30 32 27.35 14 2.65 

เมษายน 2562 67 41.35 14 5.45 60 30.00 7 1.70 

พฤษภาคม 2562 66 54.25 14 7.35 45 34.25 4 1.45 

มิถนุายน 2562 94 125.05 21 6.30 78 95.00 10 2.00 

กรกฎาคม 2562 68 105.40 11 4.35 62 90.70 5 0.95 

สงิหาคม 2562 59 60.00 14 12.00 81 141.00 7 10.40 

กนัยายน 2562 26 18.40 5 3.20 46 65.15 5 31.90 

รวม 740 837.45 187 133.15 598 706.00 101 98.00 

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

  

http://ccapp.swu.ac.th/ccs
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ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้จดัโครงการให้บริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อบริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาการบ ารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่นิสิต  โดยนิสิตจะได้รับความรู้ในการป้องกัน การแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเบือ้งต้น ณ อาคารบริการกลาง ศนูย์บริหารกิจการหอพกั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 – 15.00 น 

   

 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  ได้จัดโครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประจ าอาคาร เพ่ือบริการบ ารุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและจดัท าเป็นข้อมูลพืน้ฐานโดยแสดงเป็นแผนผงัการเช่ือมต่อ แผนผงัต าแหน่งติดตัง้ ตาราง
สรุปจ านวนอปุกรณ์ ท าการสรุปปัญหาท่ีมีอยู่เพ่ือจดัท าแนวปฏิบตัิการความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ 
ณ  คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะกายภาพบ าบดั ระหว่างเดือน 
มกราคม 2562 –  มิถนุายน 2562   

   

 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้พฒันาระบบการจัดการเครือข่ายบวัศรีประจ าอาคาร ในการ

บริหารจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยประกอบไปด้วยส่วนขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ส่วนก าหนดการเข้า
บ ารุงรักษา สว่นบนัทกึข้อมลู สว่นแสดงการรายงานผล เป็นต้น  

การให้บริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร 

การพฒันาระบบการจดัการเครือข่ายบวัศรีประจ าอาคาร  
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URL http://bns.cc.swu.ac.th 

 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้จดัหาระบบโสตทศันูปกรณ์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

การสอนภายในห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ประกอบไปด้วย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
จ านวน 1 เคร่ือง  เคร่ือง  LED TV  55 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง  กล่องแยกสญัญาณภาพแบบ HDMI จ านวน  
2 กลอ่ง โดยเช่ือมตอ่กบัระบบหลกัในห้องเรียนดงักลา่ว 

   
การบริการวิชาการ 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพฒันา
สมรรถนะนิสิตและบคุลากร และพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยืน  ตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 - 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาสมรรถนะ
นิสิตและบคุลากรให้รู้เทา่ทนัเทคโนโลยีดจิิทลั และแผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างองค์ความรู้
และพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน  โดยสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดงันี ้

การจดัระบบโสตทศันปูกรณ์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนปฏิบตักิาร 

http://bns.cc.swu.ac.th/
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ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัโครงการพฒันาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

เพ่ือน าแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลยั (พ.ศ. 2553 - 2567) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มศว พ.ศ. 2560 - 2563 มาปฏิบตัใิห้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม ให้บคุลากรของมหาวิทยาลยั
ได้รับความรู้เคร่ืองมือพืน้ฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลยัท่ีเน้นไปในเชิงของปฏิบตักิาร และเป็นการกระตุ้น
ให้มีการตระหนกัถึงความส าคญัของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการน านวตักรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึน้ อีกทัง้เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรเป็นผู้ รู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอยา่งมีวิจารณญาณ รู้เทา่ทนั และอยา่งสร้างสรรค์ ซึง่โครงการ
ดงักล่าวได้จดัโปรแกรมการอบรมด้านไอซีที จ านวน 20 กลุ่ม (10 หวัข้อหลกัสตูร) และโปรแกรมการอบรม
ตามประสงค์ (Course On Demand) จ านวน 3 กลุ่ม (3 หัวข้อหลักสูตร) โดยทัง้ 2 โปรแกรมได้จัดการ
อบรม จ านวน 23 กลุม่ ดงันี ้

ตารางที่ 9  โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (COURSE ON DEMAND) 

ล าดบั วนัเดือนปี เวลา หวัข้ออบรม 
จ านวน 

เวลา ผู้อบรม 
1. 15 พ.ค. 2562 09.00 - 12.00 น. การใช้ Microsoft Excel 3 ชม 16 คน 

2. 21 พ.ค. 2562 09.00 - 16.00 น. การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสือ่สารอยา่ง
สร้างสรรค์ 

6 ชม. 19 คน 

3. 24 มิ.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การใช้ Google classroom และ Google 
application 

6 ชม. 44 คน 

รวม 15 ชม. 79 คน 

ตารางที่ 10  โปรแกรมการอบรมด้านไอซีที  

ล าดบั วนัเดือนปี เวลา หวัข้ออบรม 
จ านวน 

เวลา ผู้อบรม 
1. 25 มี.ค. 2562 09.00 - 12.00 น. SWU GAFE (Google Apps) ส าหรับการ

ท างานร่วมกนั (G.SWU-Mail, Google 
Calendar, Google Drive) 

3 ชม. 36 คน 

2. 25 มี.ค. 2562 13.00 - 16.00 น. การใช้ Microsoft Excel 3 ชม. 21 คน 
3. 26 มี.ค. 2562 13.00 - 16.00 น. การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และการก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ 
3 ชม. 26 คน 

4. 28 มี.ค. 2562 09.00 - 16.00 น. การสร้างงานน าเสนอ 
ด้วย Microsoft PowerPoint 

6 ชม. 16 คน 

5. 29 มี.ค. 2562 09.00 - 12.00 น. การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และการก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ 

3 ชม. 22 คน 

6 1 เม.ย. 2562 09.00 - 12.00 น. การใช้ Microsoft Excel 3 ชม. 23 คน 
7. 2 เม.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การสร้างงานน าเสนอ 

ด้วย Microsoft PowerPoint 
6 ชม. 31 คน 

โครงการพฒันาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
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ล าดบั วนัเดือนปี เวลา หวัข้ออบรม 
จ านวน 

เวลา ผู้อบรม 
8. 2 เม.ย. 2562 09.00 - 12.00 น. SWU GAFE (Google Apps)  

ส าหรับการท างานร่วมกนั (G.SWU-Mail, 
Google Calendar, Google Drive) 

3 ชม. 32 คน 

9. 2 เม.ย. 2562 13.00 - 16.00 น. การใช้งาน Google Forms 3 ชม. 43 คน 
10. 3 เม.ย. 2562 13.00 - 16.00 น. การใช้งาน Google Forms 3 ชม. 23 คน 
11. 4 เม.ย. 2562 13.00 - 16.00 น. เรียนรู้ระบบปฏิบตัิการ Windows และ 

การลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้งต้น 
3 ชม. 21 คน 

12. 23 เม.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การบริหารจดัการเว็บไซต์ด้วย WordPress 6 ชม. 17 คน 
13. 24 เม.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. เรียนรู้การใช้งาน และสร้างงานกราฟิก 

ด้วย Adobe Photoshop 
6 ชม. 19 คน 

14. 25 เม.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสือ่สาร 
อยา่งสร้างสรรค์ 

6 ชม. 18 คน 

15. 26 เม.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การสร้างงานน าเสนอ 
ด้วย Microsoft PowerPoint 

6 ชม. 29 คน 

16. 29 เม.ย. 2562 09.00 - 12.00 น. การใช้ Microsoft Excel 3 ชม. 31 คน 
17. 30 เม.ย. 2562 

– 1 พ.ค. 2562 
09.00 - 16.00 น. ออกแบบงานสร้างสรรค์ 

ด้วย Adobe Illustrator 
12 ชม. 20 คน 

18. 25 มิ.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การสร้างงานน าเสนอ 
ด้วย Microsoft PowerPoint 

6 ชม. 24 คน 

19. 26 มิ.ย. 2562 09.00 - 12.00 น. การใช้ Microsoft Excel 3 ชม. 30 คน 
20. 27 มิ.ย. 2562 09.00 - 16.00 น. การจดัการเรียนการสอนออนไลน์  

ด้วย Moodle ส าหรับอาจารย์ 
6 ชม. 20 คน 

รวม 93 ชม. 502 คน 
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ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัโครงการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพฒันาเศรษฐกิจชมุชน (จงัหวดันครนายก - อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่) 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เแก่นกัเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถ่ินจงัหวดันครนายกและ
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่และส่งเสริมให้นกัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถ่ินจังหวัดนครนายกและอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถน าความรู้ และทักษะด้านไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยผ่านการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบตักิาร 2 กิจกรรม ดงันี ้

วนัท่ี หลกัสตูร ผู้ เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จงัหวดันครนายก 

หลกัสตูรที่ 1 
22 - 23 เมษายน 2562 

การตลาดด้วยสือ่สงัคมออนไลน์ 
21 คน 

โครงการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพฒันา
เศรษฐกิจชมุชน 
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วนัท่ี หลกัสตูร ผู้ เข้ารับการอบรม 

หลกัสตูรที่ 2 
24 เมษายน 2562 

เรียนรู้ระบบปฏิบตัิการ Windows และการลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เบือ้งต้น 

กิจกรรมการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 3 
15 - 16 มกราคม 2562 

การดแูลรักษาซอ่มบ ารุงและอพัเกรดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC 33 คน 

รวมทัง้สิน้ 54 คน 

ประมวลภาพกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทเีพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ จงัหวดันครนายก 

   

   

ประมวลภาพกิจกรรมการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทเีพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ อ าเภอแมแ่จม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 (เงินอดุหนนุ

จากรัฐบาล) ให้ส านักคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือ
ด าเนินการโครงการยกระดบัและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพืน้ท่ีชายขอบอ าเภอ  
แม่สอด จงัหวดัตาก เพ่ือสร้างแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของนิสิต นกัศึกษา และประชาชน  
ในเขตพืน้ท่ีชายขอบ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และส่งเสริม เสริมสร้าง ความรู้และเพิ่มทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของนิสิต นกัศกึษา และประชาชน ในเขตพืน้ท่ีชายขอบ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
โดยประสานความร่วมมือกบัวิทยาลยัโพธิวิชชาลยัในการด าเนินงานการจดักิจกรรมการอบรมเพ่ือส่งเสริม 
เสริมสร้าง ความรู้และเพิ่มทกัษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส าเร็จทัง้หมด 4 หวัข้อ ดงันี ้

วนัท่ี หวัข้อ ผู้ เข้ารับการอบรม 

7 พฤษภาคม 2562 ทกัษะการรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และการใช้ 
Google GAFE เพื่อการเรียนรู้ 

29 คน 

8 พฤษภาคม 2562 นวตักรรมการสอนสงัคมศกึษาโดยใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 32 คน 
9 พฤษภาคม 2562 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 39 คน 
10 พฤษภาคม 2562 การสร้างบทเรียนปฏิสมัพนัธ์โดยใช้แนวคิด Gamification 36 คน 

รวมทัง้สิน้ 136 คน 

 
ทกัษะการรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

และการใช้ Google GAFE เพื่อการเรียนรู้ 

 
นวตักรรมการสอนสงัคมศกึษา 
โดยใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 

 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่  21 

 
การสร้างบทเรียนปฏิสมัพนัธ์ 
โดยใช้แนวคดิ Gamification 

โครงการยกระดบัและสง่เสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ในเขตพืน้ท่ีชายขอบ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
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งานวิจัย 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลากรในการท างานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือค้นหา  
องค์ความรู้ใหม่ๆ   และสง่เสริมการท างานวิจยัสถาบนัท่ีมุง่พฒันางานในภารกิจตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นนวตักรรม
และการสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของส านักคอมพิวเตอร์ และ
มหาวิทยาลัยโดยส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 1 โครงการ  

 โครงการวิจยั เร่ือง “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการในการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครู ส าหรับหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระยะท่ี 2” 

การท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

การท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะเป็นภารกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 
มีนโยบายในการสนบัสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย อย่างยัง่ยืน ทัง้ยงัต้องมีการปลูกฝัง
และสร้างเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ช่ืนชม หวงแหนและเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมไทย เพ่ือสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี อนัดีงามเพ่ือให้คงอยูคู่ป่ระเทศไทยสืบไป  

ส านักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ส านักคอมพิวเตอร์  
เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจดัท าโครงการท านบุ ารุงวฒันธรรมและศลิปะ ส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยสรุปผลด าเนินการกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 3 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรม วนัท่ีจดักิจกรรม 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

(คน) 
กิจกรรม 1    งานวนัสถาปนาส านกัคอมพิวเตอร์ครบรอบ 25 ปี 20 ธันวาคม 2561 46 
กิจกรรม 2    กิจกรรมวนัสงกรานต์  

“มนต์เสนห์่สงกรานต์ วนัวานส านกัคอมพิวเตอร์” 
11 เมษายน 2562  48 

กิจกรรม 3   ท าบญุ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน 
เน่ืองในวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา 
ณ วดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร ถนน
พระรามท่ี 1   

12 กรกฎาคม 2562 5 

ภาพกิจกรรมงานวนัคล้ายวนัสถาปนาส านกัคอมพวิเตอร์ ครบรอบ 25 ปี 
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ภาพกิจกรรมสงกรานต์วถีิไทย สานสายใยส านกัคอมพวิเตอร์ 

   
ภาพกิจกรรมท าบญุ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน เนื่องใน วนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2562 

   

การเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 

 
นายพุ่งพงษ์ สุวรรณเลิศ ผู้ อ านวยการสถาบันการข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อม  

คณะข้าราชการ จ านวน 19 ท่าน เข้าเย่ียมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของหนว่ยงานให้ทนัสมยั โดยคณะผู้บริหารส านกั
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การต้อนรับและดแูลอย่างเป็นท่ีประทบัใจ พร้อมน าชม
และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีห้อง Smart Classroom และห้อง Active Learning เม่ือวันพุธท่ี  
5 มิถนุายน 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยายบวัศรี ชัน้ 11 อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี  

  

สถาบนัการขา่วกรอง ส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชชัชยั คณุาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา 
จ านวน 13 ท่าน เข้าเย่ียมชมศกึษาดงูานการใช้แอปพลิเคชนั “SWU Mobile” โดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
พฒันา การประชาสมัพนัธ์ และการใช้งานแอปพลิเคชนั “SWU Mobile” ให้เข้าถึงกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นนิสิต 
คณาจารย์ และบคุลากรเพ่ือตอบโจทย์ในการเป็น SMART University โดยคณะผู้บริหารส านกัคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การต้อนรับและดแูลอย่างเป็นท่ีประทบัใจ พร้อมน าชมหอนิทรรศการ 
g23 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 มิถนุายน 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชมุ ดร.สนุทร แก้วลาย ชัน้ 12 
และหอนิทรรศการ g23 ชัน้ 2 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

  

  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

 
มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการติดตัง้

ระบบส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพ่ือการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามอาคารภายในของ
มหาวิทยาลยั และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต คณาจารย์ และบคุลากรของมหาวิทยาลยัในด้านการเรียน
การสอน การค้นคว้าวิจัย และอ่ืนๆ ส าหรับการท าความร่วมมือในครัง้นี  ้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ได้ท าการตดิตัง้จดุกระจายสญัญาณไวเลส จ านวนกวา่ 1,000 จดุ ในพืน้ท่ี มศว ประสานมิตรและ
องครักษ์  โดยได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เม่ือวันจันทร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชัน้ 1 อาคารประสานมิตร  

 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 
ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
พิธีลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือฯ 

 
ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกนั 

การพัฒนาบุคลากร 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ และด้านทกัษะทางวิชาชีพ โดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สมัมนา 
และศกึษาดงูาน จ านวนทัง้สิน้ 81 ครัง้ 

  

ความร่วมมือในการติดตัง้ระบบส่ือสารข้อมลูแบบไร้สาย 



 

48 

ตารางที่ 11  การพฒันาบคุลากรส านกัคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
1 การอบรมเชิงปฏิบตักิารเทคโนโลยีบลอ็กเชน

และสกลุเงินดิจิตอล (เบือ้งต้น) 
ผศ.วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์ 
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสขุ 

ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน  

2 โครงการพฒันาประกนัคณุภาพตามเกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนนิการท่ีเป็นเลศิ 
(EdPEx) ประจ าปีการศกึษา 2561 

ผู้บริหาร และบคุลากรส านกั
คอมพิวเตอร์  

ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน, 
ด้านวชิาชีพ 

3 New Era of Digital Education 4.0 & Smart 
Corporate (การศกึษาไทยยคุดิจิทลั และ 
Application ส าหรับองค์กรสมยัใหม)่ 

นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู 
นายปวริศร  เมธานนัท์ 

ด้านวชิาชีพ 

4 โครงการปฐมนิเทศบคุลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 "ก้าวแรกการเป็น
พนกังาน มศว" (รุ่นท่ี 1) 

นายบรุฮาน  หวงัเหลม็ ด้านวชิาชีพ 

5 กิจกรรมกลยทุธ์การบริหารความเสีย่งและ 
การควบคมุภายในเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

นาวสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
นางสาวสพุชัชา  สเีสวก 
นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ 

ด้านวชิาการ
อื่นๆ, ด้าน
วิชาชีพ  

6 หลกัสตูร Advanced System and Network 
Administration 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสขุ ด้านวชิาชีพ 

7 โครงการศกึษาดงูานการบริหารจดัการความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอมัพร 
นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 
นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
นายสมบญุ  อดุมพรยิง่ 
นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ์ 
นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู 
นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ 
นายภทัรชยั  ไชยมงคล 
นางสาวสธิุสา  แจ่มสขุ 
นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ 
นายสมภพ  ศรีเอียง 
นางสาวจรีุรัตน์  เมืองไชย 

ด้านวชิาการ
อื่นๆ 
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ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
8 โครงการพฒันาศกัยภาพการวจิยั :  

แนวทางการบริหารจดัการด้านงานวิจยัส าหรับ
ผู้ประสานงานวจิยั มศว 

นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ ด้านวชิาการ
อื่นๆ 

9 การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือขา่ย
สารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา ครัง้ที่ 38  
(38th WUNCA) 

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสขุ 
นางสาวธญัย์ธรฐ์  พงษ์เฉลมิ 
นางสาวสธิุสา แจม่สขุ 
นายถาวร  หงษ์ทอง 
นายเอนกวิทย์ พลรบ 

ด้านวชิาชีพ 

10 Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct 
Ready Nodes End User Event 

นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ์ 
นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 

ด้านวชิาชีพ 

11 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาดลุภาพ
ของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 หลกัสตูรที่ 1 

นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
นางสาววิลาวลัย์  บวัข า 

ด้านเสริมสร้าง
สมรรถนะท่ี
ต้องการ 

12 โครงการสง่เสริมสขุภาพเข้มแข็งชมุชน 
คนประสานมิตร มศว คลนิิก ปี 1 

นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
นายชยัวฒัน์  ชา่งกลงึ 
นายสมภพ  ศรีเอียง 
นางสาวมณฑล ี ลิม้กิจเจริญภรณ์ 
นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ 
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นางสาววนัทนา  ผอ่งภกัต์ 
นางสาวสราล ี บงัลงัน้อย 
นายทวศีกัดิ ์ ตู้แก้ว 

ด้านเสริมสร้าง
สมรรถนะท่ี
ต้องการ 

13 Aruba Axperience Day เปิดตวั Aruba 
802.11ax Access Point 

นางสาวสธิุสา  แจ่มสขุ 
นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนัทะนะ 

ด้านวชิาชีพ 

14 โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมและความผกูพนัธ์
ในองค์กร ส าหรับบคุลากรใหมส่ายปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางสาวสธิุสา  แจ่มสขุ ด้านวชิาชีพ 

15 TechTalkThai: IT Trends and Predictions in 
2019 

นางสาวสธิุสา  แจ่มสขุ 
นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนัทะนะ 
นางพงษ์ทิพย์  นาคประสบสขุ 

ด้านวชิาชีพ 

16 กลยทุธ์ในการจดัซือ้จดัจ้างให้หา่งไกลความเสีย่ง นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นางสาวจฬุารัตน์  จ าชาต ิ

ด้านวชิาชีพ 
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ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
17 โครงการพฒันานกับริหารมหาวทิยาลยั (นบ.) 

ระยะที่ 2 
นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู ด้านการจดัการ

และการบริหาร/
ด้านวชิาชีพ 

18 เตรียมความพร้อมรับมือภยัไซเบอร์ 2019 นายเฉลมิพล  ค านิกรณ์ ด้านวชิาชีพ 

19 Librarian Space ตอน Internet of Things นายเฉลมิพล  ค านิกรณ์ ด้านวชิาชีพ 

20 SWU GAFE (Google App) ส าหรับการท างาน
ร่วมกนั (G.SWU-Mail, Google Calendar, 
Google Drive) 

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 

21 Advance ORM (Doctrine) I นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ 
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นางสาวสพุิชญา  อาชวจิรดา 
นางสาวสราล ี บลัลงัน้อย 
นายทวศีกัดิ ์ ตู้แก้ว 
นายบรุฮาน  หวงัเหลม็ 

ด้านวชิาชีพ 

22 Advance ORM (Doctrine) II 

23 Form Client Library i.e. Date time Picker 

24 Charts 

25 Advance View 

26 Server Side Validation/Client Side Validation 

27 Server Side Script: PHP Classes and Object 

28 Helper/Utility I 

29 Helper/Utility II 

30 Localization 

31 Authentication & Authorization 

32 Reporting I 

33 Reporting II 

34 Code Generation 

35 Framwork Server Side Script: Localization 

36 หน้าจอบนัทกึข้อมลู III 

37 หน้าจอรายงาน I 

38 หน้าจอรายงาน II 

39 หน้าจอ Dashboard 

40 Integrated Service/API 

41 Manage Theme 

42 Mail / Message / Line Integration I 

43 Mail / Message / Line Integration II 
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ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
44 แนวทางการปฏิบตัด้ิานทรัพย์สนิทางปัญญา

เพื่อการวิจยั หวัข้อ "ความรู้เก่ียวกบัสทิธิบตัร/
อนสุทิธิบตัร" 

นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ ด้านพฒันา
ความรู้วชิาการ
อื่นๆ 

45 วินยัทางการเงิน การคลงั กบัการบริหารงาน
การเงิน ตาม พ.ร.บ.วินยัทางการเงิน การคลงั 
พ.ศ. 2561 

นางชศูรี  เชาวนารมย์ ด้านวชิาชีพ 

46 การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ หลกัฐาน
การจา่ยเงินของสว่นราชการ 

นางสาวนาฟีด๊ะ  เทพไฝ ด้านวชิาชีพ 

47 เจาะลกึเกณฑ์ EdPEx หมวด 5 บคุลากร นางสาวสพุชัชา  สเีสวก 
นางสาวนฤดี  สขุล า้ 
นางสาวจรีุรัตน์  เมืองไชย 

ด้านวชิาชีพ 

48 เจาะลกึเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 ลกูค้า นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 
นางสาวสพุชัชา  สเีสวก 

ด้านพฒันา
ความรู้วชิาการ
อื่นๆ /ด้าน
วิชาชีพ  

49 แรงบนัดาลใจในการพฒันางานประจ า ของ
สายปฏิบตัิการในสถาบนัอดุมศกึษา  
(วตัถปุระสงค์ : บคุลากรมีแรงบนัดาลใจในการ
ท าวิจยั เพื่อพฒันาตนเอง) 

นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ 
นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นางสาวจฬุารัตน์  จ าชาต ิ
นางสาววณิชยา  ทองสมนกึ 
นางสาวนาฟีด๊ะ  เทพไฝ 
นายปวริศร  เมธานนัท์ 
นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒานนท์ 

ด้านพฒันา
ความรู้วชิาการ
อื่นๆ  

50 Cisco Connect 2019 นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ์ 
นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 

ด้านวชิาชีพ 

51 The Sangfor 2019 International Roadshow นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 
นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนัทะนะ 

ด้านวชิาชีพ 

52 Education ICT Forum 2019 ภายใต้แนวคิด
หลกั Redesign Education System In A 
Disruptive World 

นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู ด้านวชิาชีพ 

53 การใช้ Google Forms นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 
นางสาวจรีุรัตน์  เมืองไชย 

ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 
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ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
54 การใช้ Microsoft Excel นางสาวจรีุรัตน์  เมืองไชย 

นางสาวนฤดี  สขุล า้ 
ด้านวชิาชีพ 

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนโครงการ
ในระบบบริหารโครงการบริการวชิาการแก่
ชมุชน 

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ด้านวชิาชีพ 

56 ปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการ eduroam 
(2nd Generation eduroam-TH) 

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสขุ 
นางสาวสธิุสา แจม่สขุ 
นายธนกฤต  อบุลวฒัน์ 

ด้านวชิาชีพ 

57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูร
เทคนิคการเรียน 4.0 (PR Writing Mastery 4.0) : 
PRNETWORK 

นางสาววณิชยา  ทองสมนกึ ด้านวชิาชีพ 

58 สมัมนาเผยแพร่พิมพ์เขยีวแพลตฟอร์ม 
การบรูณาการข้อมลูระดบัประเทศ  
(National Data Exchange Platform Blueprint) 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
นางสาวมณฑล ี ลิม้กิจเจริญภรณ์ 

ด้านวชิาชีพ 

59 อบรมเชิงปฏิบตัิการใข้งานระบบ  
SWU-SARABAN  

นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ด้านวชิาชีพ 

60 อบรมเชิงปฏิบตัิการใข้งานระบบ  
SWU-SARABAN  

นางวรรณี  สมบญุประเสริฐ 
นายอดุร  วงษ์ไทย 

ด้านวชิาชีพ / 
ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 

61 อบรมเชิงปฏิบตัิการใข้งานระบบ  
SWU-SARABAN  

นางสาวจนัทนา  หมื่นพนัธ์ ด้านวชิาชีพ 

62 อบรมเชิงปฏิบตัิการใข้งานระบบ  
SWU-SARABAN  

นายธนรรณพ  อินตาสาย ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 

63 อบรมเชิงปฏิบตัิการใข้งานระบบ  
SWU-SARABAN  

นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 
นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัดิ ์
นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู 

ด้านวชิาชีพ / 
ด้านพฒันา
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 

64 อบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูร "การบริหารงาน
สือ่มวลชนสมัพนัธ์" 

นางสาววณิชยา  ทองสมนกึ ด้านวชิาชีพ 
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ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
65 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาดลุภาพ

ของข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หลกัสตูรที่ 2.4 "Retire & Restart" การค้นพบ
ครัง้ใหมห่ลงัวยัเกษียณ 

นางพชัรินทร์  สนธิวนิช ด้านเสริมสร้าง
สมรรถนะท่ี
ต้องการ 

66 การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือขา่ย
สารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา ครัง้ที่ 39 
(39thWUNCA) 

นายสกิุจ  วินยัธรรม 
นายอ านาจ  นิ่มนวล 
นายสมภพ  ศรีเอียง 

ด้านวชิาชีพ 

67 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ ด้านพฒันา
ความรู้วชิาการ
อื่นๆ 

68 การพลกิโฉมนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเพื่อ
องค์กรสมยัใหม ่รุ่นท่ี 1 

นางสาวสพุชัชา  สเีสวก ด้านวชิาชีพ 

69 การพฒันาสงัคมด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั : 
Upgrading Thailand's Digital Society 
กิจกรรมจดัท าแผนพฒันาสงัคมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทลั ภายใต้โครงการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐ์
กิจและสงัคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

นางสาวสวุิมล  คงศกัดิต์ระกลู ด้านวชิาชีพ 

70 IT102: Microsoft Office 2016 Intermediate 
to Advanced 

นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ ด้านวชิาชีพ 

71 การสร้างงานน าเสนอด้วย Microsoft 
PowerPoint 

นางสาวจนัทนา  หมื่นพนัธ์ ด้านวชิาชีพ 

72 หลกัสตูรเทคนิคการเขยีนคูม่ือปฏิบตัิงาน นายวรเศรษฐ์ ธนะคณูเศรษฐ์ ด้านวชิาชีพ 

73 การเขยีนประชาสมัพนัธ์ นางสาววณิชยา  ทองสมนกึ ด้านวชิาชีพ 

74 Affordable Storage with Dell EMC 
Enterprise Class 

นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 
นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนัทะนะ 

ด้านวชิาชีพ 

75 จรรยาบรรณทางวชิาการ : เทคนคิการอ้างองิ
ผลงานทางวิชาการ 

นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ 
นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 

ด้านวชิาชีพ, 
ด้านพฒันา
ความรู้วชิาการ
อื่นๆ  

76 อบรมระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ผลติภณัฑ์ 
Cisco 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสขุ 
นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนัทะนะ 
นางสาวสธิุสา  แจ่มสขุ 
นายประกิจ  ลลีาเช่ียวชาญกลุ 
นายเฉลมิพล  ค านิการณ์ 

ด้านวชิาชีพ 
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ล าดบั หวัข้อ / เร่ือง / หลกัสตูร รายช่ือผู้อบรม 
ด้านการ 

พฒันาความรู้ 
77 หลกัเกณฑ์ในการค านวณราคากลาง การใช้

งานระบบค านวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจดัซือ้
จดัจ้าง 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นางสาวจฬุารัตน์  จ าชาต ิ

ด้านวชิาชีพ 

78 Think Automate, The innovative engine 
technology accelerate your digital 
transformation 

นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ์ 
นางสาวธญัย์ธรฐ์  พงษ์เฉลมิ 

ด้านวชิาชีพ 

79 VeeamON 2019 Tour Bangkok นางสาวจฬุาลกัษณ์  ขนัทะนะ 
นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรตศิกัดิ์ 
นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 

ด้านวชิาชีพ 

80 Sophos Central Endpoint and Server 
Protection Administrator 

นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
นายเอนกวิทย์  พลรบ 

ด้านวชิาชีพ 

81 HP Reinvent Learning 2019 นายสนัติ  สขุยานนัท์ ด้านวชิาชีพ 

ส านักคอมพิวเตอร์ยัง มีการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มพูนความ รู้  
ความสามารถ และทกัษะด้านตา่งๆ ในการปฏิบตังิาน โดยได้จดัการอบรมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 29 พฤศจิกายน 2561  
โครงการศกึษาดงูานการบริหารจดัการความรู้ 
ณ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวดันครปฐม 
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 4 กรกฎาคม 2562  
โครงการจดัท าแผนการจดัการความรู้ ส านกัคอมพิวเตอร์ ปี 2563 – 2565.  
ณ บริเวณห้องโถงชัน้ 12 ส านกัคอมพิวเตอร์ อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี 

  

 

 

  

 

 

 1 สิงหาคม 2562 
โครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ส าหรับบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2562  
ณ ห้องบรรยายบวัศรี ชัน้ 11 อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี  

  

 

 

  

 

 

 7 - 9 สิงหาคม 2562  
สมัมนาส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพ 
การให้บริการและเสริมสร้างความผกูพนัของบคุลากรส านกัคอมพิวเตอร์  
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
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กจิกรรมส าคัญในรอบปี 

ส านกัคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมส าคญัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดงันี ้

 
ส านกัคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลยัภายใต้โครงการ SWU OPEN HOUSE 2018  

จดักิจกรรม “ออกบธูประชาสมัพนัธ์งานบริการของส านกัคอมพิวเตอร์” เพ่ือประชาสมัพนัธ์งานบริการต่างๆ 
ของส านกัคอมพิวเตอร์ให้แก่นกัเรียน ผู้ปกครองในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด
ได้รับทราบข้อมลูบริการด้านไอซีทีอย่างทัว่ถึง อีกทัง้สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีสู่สายตาสาธารณชนในด้านการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยั
ดิจิทัล (Digital University) ระหว่างวันท่ี 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี  

   

   

SWU OPEN HOUSE 2018 
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ส านักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการวันเด็ก ประจ าปี 2562  

"เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน" เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ด้าน 
นวัตกรรมและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการบูรณาการศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
นวตักรรมในระดบัอาเซียน เม่ือวนัเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2562  ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ 

   

   

 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่  

ผู้ เกษียณอายุราชการ ประจ าปีพุทธศักราช 2562 แด่นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ต าแหน่ง ผู้ อ านวยการ
ส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ และนางสาววิลาวลัย์ บวัข า ต าแหน่ง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ช านาญการพิเศษ ภายใต้ช่ือกิจกรรมงาน “วนัวานท่ีร่วมสร้าง สู่เส้นทางท่ีภาคภูมิ” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
แสดงความขอบคณุบุคลากรผู้ เกษียณอายุราชการทัง้ 2 ท่าน เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมท่ีดีของ
ส่วนงาน และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ บริหารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เม่ือวันอังคารท่ี  
3 กนัยายน 2562 เวลา 11.30 -15.00 น. ณ ห้องจดัเลีย้ง ชัน้ 1 อาคารวิจยัและการศกึษาต่อเน่ือง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มศว ประสานมิตร 

   

  

วนัเดก็แหง่ชาต ิประจ าปี 2562 

งานแสดงกตเวทิตาจิตแดผู่้ เกษียณอายรุาชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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การประกันคุณภาพการศกึษา 

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 

ส าหรับในปีการศึกษา 2561 ส านักคอมพิวเตอร์ได้เตรียม
ความพร้อมในการจัดท ารายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์เพ่ือ         
ผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (AS-EdPEx)  ประกอบด้วย โครงร่าง
องค์กรและทุกหมวด พร้อมทัง้จัดกิจกรรมได้แก่ ประชุม อบรมและ
ศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้ บริหาร บุคลากร คณะท างานฯ และ
ผู้ เก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
เพิ่มขึน้  และเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและบคุลากรส านกั
คอมพิว เตอร์ไ ด้ เ ข้าประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้แก่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพงษ์ คงประเสริฐ และ
อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน  เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพฒันาองค์กรตอ่ไป 

 
ประชมุคณะท างานประกนัคณุภาพฯ 

 
วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจและการจดัท ารายงาน EdPEx 

 17 - 18 ตลุาคม 2561 

 
ศกึษาดงูาน ณ ส านกัคอมพิเตอร์ มหาวิทยาลยับรูพา  

10  มกราคม 2562 

 
ประชมุรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

6 กรกฎาคม 2562 
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การบริหารความเส่ียง 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้การควบคุมภายในเป็นภารกิจท่ีส าคัญภารกิจหนึ่งในการ
ด าเนินการประจ าปี และได้ด าเนินกิจกรรมการควบคมุภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน ของส านกัคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
และบคุลากรของส านกัคอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

ส าหรับการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านกัคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการควบคมุ
ภายใน ตามแนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ในประเด็นต่างๆ ตาม
ภารกิจท่ีส าคญัของส่วนงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ระเบียบของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544   ท่ีก าหนดให้ส่วนงานจัดท าระบบการควบคุมภายใน และก าหนดให้มีการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือจัดท ารายงานเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทัง้ตวัชีว้ัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา โดยส านกัคอมพิวเตอร์ได้จดัท าแผนจดัการความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมี
การก าหนดความเส่ียงในด้านการบริหารจดัการประกอบด้วย  3 กิจกรรม ดงันี ้

1. ระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษาไมส่ามารถตดิตัง้ใช้งานได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

2. การบริหารและตดิตามงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไมเ่ป็นไปตามแผน 

3. ข้อมลูท่ีได้จากการส ารองข้อมลู (Backup) อาจเกิดการสญูเสียหรือน ากลบัมาใช้ไมไ่ด้ 

ซึ่งทัง้ 3 กิจกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุตามตวัชีว้ัดความเส่ียง (Key Risk Indicators KRIs)  
ของแผนจดัการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านกัคอมพิวเตอร์ 
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แนวทางการพัฒนาส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2563  

 
1. โครงการติดตัง้ห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลยั (Data Center)  

2. โครงการปรับเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร  

3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล 

4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged 

5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic 

6. โครงการบริหารจดัการบญัชีผู้ ใช้งาน (บวัศรีไอดี, GAFE, O365) 

7. โครงการจดัท าระบบ Single Sign On (SSO) 

8. โครงการติดตัง้ระบบ Microsoft Office 365 

9. โครงการจดัท าแผนรับมือภยัพิบตัิและภัยคกุคามทางไซเบอร์ แผนส ารองและกู้ คืน
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

10. โครงการบ ารุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจ าอาคาร  

 
1. โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการประสิทธิภาพการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ระยะท่ี 2 

2. โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบคุคล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(HURIS) เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลยัดิจิทลั 

3. โครงการความร่วมมือการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลยั กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลยั SWU Mobile 

4. โครงการการน าโครงสร้าง SEALS Framework มาพฒันาระบบสารสนเทศ 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HURIS 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยั  

7. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดบัส่วนงาน  

8. โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบงานประเมินองค์ประกอบ 1 ตามเกณฑ์ตวับ่งชี  ้
ท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

9. โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) 

10. โครงการพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันา 
                       ภารกิจของมหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลยัด้านการบริหารจดัการ 
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11. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบข่าวประชาสมัพนัธ์ 

12. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบค้นหารายช่ือบุคคล/ส่วนงาน 

 
1. โครงการส่งเสริมและผลกัดนัการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือ

สนบัสนุนการเรียนการสอน 

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม  

3. โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ ส าหรับการเรียนการสอน (Abobe) 

4. โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านไอทีระดบัปฏิบตัิการ ภายในมหาวิทยาลยั 

5. โครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนส านกัคอมพิวเตอร์ มศว 
องครักษ์ 

6. โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ ส าหรับนิสิตและบุคลากร มศว  

7. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภูมิทศัน์และพืน้ท่ีให้บริการส าหรับนิสิต 
คณาจารย์ และบุคลากร ส านกัคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 

 
1. โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่

นิสิตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว 

2. โครงการเสวนารู้เท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือการพฒันาศกัยภาพด้าน ICT ส าหรับ
นิสิต และบุคลากร มศว 

3. โครงการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพฒันา
เศรษฐกิจชมุชน (จงัหวดันครนายก – อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่) ระยะท่ี 2 

4. โครงการทบทวนกรอบสมรรถนะด้าน ICT ของบุคลากรและนิสิต 

5. โครงการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนิสิต และบุคลากร 

6. โครงการศึกษาการจดัตัง้ศนูย์ทดสอบทกัษะการใช้งาน ICT 

7. โครงการบริการวิชาการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและ 
                       การค้นคว้าวิจยั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแลเะการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบคุลากร 
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1. โครงการแผนการจดัหารายได้ ส านกัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563-2565 

2. โครงการการจดัการความรู้ของส านกัคอมพิวเตอร์ 

3. โครงการพฒันาคณุภาพตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ของส านกัคอมพิวเตอร์ 

4. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 

5. โครงการจดัท าแผนการประชาสมัพนัธ์และการส่ือสารองค์กร พ.ศ. 2563-2565 

6. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส านกัคอมพิวเตอร์ 

7. โครงการเสริมสร้างความผูกพนับุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์  

8. โครงการทุนสนับสนุนวิจยัและสร้างสรรค์นวตักรรมส านกัคอมพิวเตอร์ 

9. โครงการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานส านกังานผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์  

10. โครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ส าหรับบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์  

11. โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของส านกัคอมพิวเตอร์  

  

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบบริหารงานส านกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 



 

63 

คณะผู้จัดท า 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ 
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านกัคอมพิวเตอร์ 

 
นายสมบญุ อดุมพรยิ่ง รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านกังานผู้อ านวยการ 

 
1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัดิ ์ หวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

2. นายสนัต ิสขุยานนัท์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตักิารและบริการ 
3. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ หวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

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

 
นายปวริศร เมธานนัท์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ท่ีปรึกษา 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ออกแบบรูปเลม่และปก /กราฟิก 



  

 

 

 

 

 


