
 



 

 

 

สารจากผู้อ านวยการ 

 

ปีนี้เป็นปีแรกของการเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ได้วางแนวทางการ
บริหารส านักคอมพิวเตอร์สู่เป้าหมายโดยน าพันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์มา
ขับเคลื่อน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในรอบ 4 ปี 
(ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563  ถึง

วันที่ 14 มกราคม 2567) และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การด าเนินงาน 4 ด้าน 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้แก่ การมี
ระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึงและเป็นระบบที่เชื่อถือได้  มีระบบสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ดิจิทัล มีการพัฒนา Website มหาวิทยาลัยให้มี



 

 

ความทันสมัยและเป็นนานาชาติ มีการจัดตั้งศูนย์
รวบรวมข้อมูล เ พ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (Business Intelligence) และสร้าง
ทีมงานคุณภาพเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

ด้านที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้แก่ การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือรองรับต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ความ 
พึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตต่อการ
ให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ในระดับดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม ได้แก่  การขับเคลื่ อนให้บุคลากรส านั ก
คอมพิว เตอร์ เผยแพร่ความรู้ ด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศลงไปสู่ชุมชน ตามแบบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และการสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วย
การจัด Workshop อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ/
การเขียนโปรแกรม/ออกแบบ Website เป็นต้น 

ด้านที่ 4 การพัฒนาองค์กร ได้แก่ การสร้าง
ระบบการท างานที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
และกา ร เ พ่ิ ม สมร รถนะของบุ ค ล าก รส า นั ก
คอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์รวมคนเก่ง เพ่ือเป็นแม่ข่าย
ในการให้บริการหลักแก่มหาวิทยาลัย 

ส าหรับในปีนี้ ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภายในส านักคอมพิวเตอร์ การประชาสัมพันธ์และ

สร้างภาพลักษณ์ของส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ส่วน
งานภายในมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจและความ
มั่นใจในการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงผลพ่วงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัส COVID-19 ท าให้การเรียนการสอนเปลี่ยน
รูปแบบไปเป็นออนไลน์มากขึ้น ส านักคอมพิวเตอร์
จึงได้จัดตั้ งทีมงาน Helpdesk แบบเชิงรุก  เ พ่ือ
รับรองการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
คณาจารย์ ในการสอนถ่ายทอดสดออนไลน์ การสอน
ระบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams, Hangouts 
Meet, Google Classroom, SWU Moodle รวมถึง
รูปแบบการสอนด้วยวิธี อ่ืนๆ และการจัดประชุม
ออนไลน์ และการใช้งานบริการต่างๆ ทั้งจากที่บ้าน
และภายในมหาวิทยาลัย ท าให้เกิด New Normal 
ในการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่ให้การ
สนับสนุนงานของส านักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีมา
โดยตลอด  ขอบคุณนายกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล 
และนายศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร ที่มาช่วยถ่ายภาพผู้บริหารและ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ให้ได้ภาพสวยๆ และ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของส านัก
คอมพิวเตอร์ที่ผนึกก าลังร่วมกันพัฒนางานไอซีที
ให้กับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มด าเนินการเมื่อปีพุทธศักราช  2526  
ในรูป โครงการจัดตั้งส านักบริการคอมพิวเตอร์  ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการ ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฉบับที่  4)  พ .ศ .  2536  ลงวันที่   29  ธันวาคม 2536  ส านักคอมพิวเตอร์มีบทบาทและหน้าที่ ใน 
ด้านประสานงานการวางแผน และก าหนดนโยบายด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสนับสนุนให้บริการระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการส าหรับ  
การเรียนการสอนและบริการอุปกรณ์ต่างๆ  หลังจากนั้นในวันที่  7  กันยายน  2541 ได้มีการเปิดส านักงาน
คอมพิวเตอร์ ศูนย์องครักษ์ เพ่ือขยายการบริการของส านักคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 
ก าหนดโครงสร้างส่วนงานภายในของส านักคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย ส านักงานผู้อ านวยการ 
ฝ่ า ย ร ะบบส า รสน เทศ  ฝ่ า ย ร ะบบคอม พิ ว เ ตอร์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย  ฝ่ า ยปฎิ บั ติ ก า ร และบริ ก า ร  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

ส านักคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการเพ่ือผลักดัน และ
ด าเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ นิสิต 
คณาจารย์ บุคลากร และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การพัฒนาการเข้าสู่ยุคสังคมการเรียนรู้แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 ต่อไป 

ปรัชญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปณิธาน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม 

วิสัยทัศน์ 
ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ มี
มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

ค้นคว้าวิจัย 
4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร 

โครงสร้างการบรหิารส านักคอมพิวเตอร์ 

การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์ มีผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมี
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ก ากับดูแล นโยบายและการบริหารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ ก ากับดูแลการด าเนินงานตามภารกิจในฝ่าย
ต่างๆ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านัก
คอมพิวเตอร์จึงก าหนดให้มีผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ ดูแลรับผิดชอบงานของส านักงานผู้อ านวยการ
และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประจ าฝ่ายเพ่ือดูแลรับผิดชอบงานของแต่ละฝ่าย 

 

 
แผนภาพ 1  โครงสร้างการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ 

  

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และบริการ

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
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คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วฒุิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ 

(ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

2. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ 
(หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 

3. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
(หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) 

4. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
(หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา) 

5. นายสันติ  สุขยานันท์ กรรมการ 
(หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ) 

6. นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ 
(หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์) 

7. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ) 
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คณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร ์

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์  
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

2. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  
ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 

3. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

4. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์  
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

5. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล  
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

6. นายสันติ  สุขยานันท์  
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

7. นายธนรรณพ  อินตาสาย  
หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
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บุคลากรส านักคอมพิวเตอร ์

 

 ส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพวิเตอร์ 
1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 
2. นางสาวสุพัชชา  สีเสวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาวจุรีรัตน์  เมืองไชย นักทรัพยากรบุคคล 
4. นางสาวนฤดี  สุขล้ า นักจัดการงานทั่วไป 
5. นางสาวนิชกานต์  กาญจนกุล นักจัดการงานทั่วไป 
6. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
7. นายปัญญา  ค ามี นักวิชาการพัสดุ 

8. นางชูศรี  เชาวนารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
9. นางสาวนาฟีด๊ะ  ร้อยกรอง นักวิชาการเงินและบัญชี 
10. นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล นักวิชาการศึกษา 
11. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
12. นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
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 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
2. นางสาววันทนา ผ่องภักต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวฐิตาภา จิโสะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวอมรรัตน์ เอ้ือมานะสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวสราลี บัลลังน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายบุรฮาน หวังเหล็ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 
1. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายจักรพันธ์  อินสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ มศว องรักษ์ 

8. นายเฉลิมพล  ค านิกรณ์ นักวิชการคอมพิวเตอร์ 
9. นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

1. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2. นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายปวริศร  เมธานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายภัทรชัย  ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 ฝ่ายปฏบิัตกิารและบริการ 
1. นายสันติ  สุขยานันท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
2. นายเอนกวิทย์  พลรบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายถาวร  หงษ์ทอง ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
4. นายอุดร  วงษ์ไทย ผู้ปฏิบัติงานช่าง 
5. นายสมภพ  ศรีเอียง ผู้ปฏิบัติงานช่าง  

4
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 ฝ่ายบริการคอมพวิเตอร์ องครักษ์ 
1. นายธนรรณพ  อินตาสาย หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
2. นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายสุกิจ  วินัยธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
5. นายอ านาจ  นิ่มนวล ผู้ปฏิบัติงานช่าง  
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สภาพทางกายภาพของส่วนงาน 

ส านักคอมพิวเตอร์มีที่ท าการตั้งอยู่ที่อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบจ านวน 4 ชั้น คือ ชั้น 11 - 14  และอยู่ที่อาคาร
เรียนรวม ชั้น 3 ส านักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งออกเป็นห้องบรรยาย
เพ่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ  ห้อง Smart 
Classroom ห้อง Active Learning ห้องประชุม และบริการ Helpdesk แก่นิสิตคณาจารย์  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

ตารางที่ 1  ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

ประเภทห้อง สถานท่ีตั้ง 

พื้น
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

สญั
าณ

ภา
พค

อม
ฯ 

ที่นั่
งฟ

ังบ
รร

ยา
ย 

(ที่
) 

เค
รื่อ

งค
อม

พิว
เต

อร
์ (เ

คร
ื่อง

) 

จุด
ต่อ

เค
รือ

ข่า
ย 

(จ
ุด)

 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

ห้อง 34 -1104 
(ห้องบรรยายบัวศรี) 
Smart Classroom 

อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 11 

264 1 1 1 66 1 66 

ห้อง 34 -1103 
Active Learning 

อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 11 

117 1 - 1 20 - 21 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน 
ห้อง 34 -1101 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  

ช้ัน 11 

132 1 - 1 - 32 32 

ห้อง 34 -1102 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 11 

194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 302/1 อาคารเรยีนรวม ช้ัน  3  องครักษ์ 90 1 - 1 - 36 41 

ห้อง 302/2 อาคารเรยีนรวม ช้ัน 3  องครักษ ์ 90 1 - 1 - 35 50 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือบริการ 

ห้อง 34 – 1101 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 11 

132 1 - 1 - 32 32 

ห้อง 34 -1102 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 11 

194 1 - 1 - 42 42 

ห้อง 301 
Active Learning 

อาคารเรยีนรวม ช้ัน 3 องครักษ ์ 216 1 1 1 - 101 102 

4. ห้องประชุม 
ห้อง 34 - 1202 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  

ช้ัน 12 

264 1 - 1 40 - 25 
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ประเภทห้อง สถานท่ีตั้ง 

พื้น
ที่ 

(ต
ร.ม

.) 

เค
รื่อ

งข
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) 
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จุด
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เค
รือ

ข่า
ย 

(จ
ุด)

 

(ห้องประชุม ดร.สุนทร  

แก้วลาย) 

ห้อง 34 – 1401 
(ห้องประชุมส านักงาน) 

อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 14 

27 - - 1 13 - 13 

ห้อง 34 – 1201 
(ห้องประชุมทางไกล 1) 

อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บวัศรี  
ช้ัน 12 

72 1 - 1 13 - 13 

ห้อง 303 
(ห้องประชุมทางไกล 2) 

อาคารเรยีนรวม ช้ัน  3  องครักษ ์ 35 - - - 10 - 21 

รวมท้ังสิ้น 1,827 11 2 12 162 321 500 

โครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการในเรื่องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนก ากับดูแลเครือข่าย “บัวศรี”ซ่ึง
เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539  จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางเครือข่ายใย

แก้วน าแสงให้ครอบคลุมทุกคณะ/ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ส าหรับการรองรับงานพัฒนาและการใช้งานระบบ
สารสนเทศ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศห้องสมุด ระบบการเรียนการสอน
ทางไกล และระบบโทรศัพท์สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพอันเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นเส้นทางส าหรับการเชื่อมโยงการใช้
ทรัพยากรและการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย และการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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ตารางที่ 2  ข้อมูลเครือข่ายบัวศร ี

ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)  

ระหว่าง สกอ. (UniNet) กับ มศว ประสานมิตร 2 Gbps 

ระหว่าง สกอ. (UniNet) กับ มศว องครักษ์ 2 Gbps 

ระหว่าง สกอ. (UniNet) กับ มศว องครักษ์ (ช่องทางส ารอง) 1 Gbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ มศว องครักษ์ 1 Gbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ มศว องครักษ์ (ช่องทางส ารอง) 100 Mbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ โรงเรียนสาธติ มศว ปทุมวัน 40 Mbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 100 Mbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ วทิยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว 20 Mbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ วทิยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก 20 Mbps 

ระหว่าง มศว ประสานมิตร ไปยัง โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรยีนรู้ สมเด็จยา่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

มศว แม่แจ่ม 

10 Mbps 

เครือข่ายหลัก (Campus Backbone) 1/10 Gbps 

จุดใช้บริการ (Bandwidth to Desktop) 100/1,000 Mbps 

โครงข่ายใยแก้วน าแสง (Optical Backbone)  

ระหว่างอาคาร ภายใน  มศว ประสานมิตร 32 อาคาร 

ระหว่างอาคาร ภายใน มศว องครกัษ์ 42 อาคาร 

จ านวนอุปกรณส์วิตช์ (Switch) 155 เครื่อง 

จ านวนเครื่องแม่ข่าย (Server) 40 เครื่อง 

จ านวนเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) 172 เครื่อง 

ความจุของระบบจดัเก็บข้อมลู  

จ านวนอุปกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage) 2 เครื่อง 

ขนาดพื้นท่ีจัดเก็บข้อมลู 508 TB 

จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน  (WiSE)  711 จุด 

จ านวนจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน (ความร่วมมือกับภาคเอกชน)  1,560 จุด 

โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายบัวศรี (VoIP)  

หน่วยงานใช้บริการ 49 ส่วนงาน 

จ านวนหัวเครื่องโทรศัพท์ 1,000 เครื่อง 

จ านวนจุดเช่ือมเครือข่าย (UTP) 3,700 จุด 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร ์ 4,000 เครื่อง 

จ านวนเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 3 เครื่อง 

จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) 2 เครื่อง 
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ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย  

 
แผนภาพ 2  ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
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งบประมาณ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ. 2563 จ านวน 35,522,300 บาท 
(สามสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
จ านวน 1,452,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 
34,070,300 บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ งบรายจ่ายอื่น งบกลาง

เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 0 0 1,452,000 0 0 0

งบประมาณเงินรายได้ 0 15,470,500 10,425,900 5,654,400 2,019,500 500,000
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านตามภารกิจของส านักคอมพิวเตอร์  ได้แก่ วางแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย .บ ริ ก า ร
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย .บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   บ ริ ก า ร
วิชาการ  และสนับสนุนงานวิจัยและงานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร (AP 40 เคร่ือง) 

ส านักคอมพิวเตอร์ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในอาคารจ านวน 40 จุด โดยทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานนาน โดยมีการติดตั้ง ณ อาคารต่างๆ ดังนี้ 

อาคาร จ านวน อาคาร จ านวน 

อาคารเอนกประสงค์ เทา-แดง 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 8 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (1) 1 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากลุ 1 

อาคารประสานมิตร 13 อาคารเรยีนรวม 3 

อาคารคณะสังคมศาสตร ์ 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (2) 2 

อาคารส านักงานอธิการบด ี 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 4 

อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร ์ 3   

 
อุปกรณ์ ณ อาคารประสานมิตร ช้ัน 1 

 
อุปกรณ์ ณ อาคารคณะสังคมศาสตร ์
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 การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (บัวศรีไอดี, GAFE, Office 365) 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้บัวศรีไอดี  GAFE และ 
Office 365 โดยได้มีการจัดท าเว็บไซค์ที่เป็น portal ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบบัญชีผู้ใช้งาน  คือ 
https://account.swu.ac.th  เพ่ือเป็นการบริการให้กับนิสิตและบุคลากร ในการจัดบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
ด้วยตนเอง 

 
เว็บไซค์ https://account.swu.ac.th       

 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาเครื่องแม่ข่ายที่ใช้
เป็นระบบส ารองข้อมูล จ านวน 8 เครื่อง และ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Switch) แบบ datacenter จ านวน  
2 เครื่อง  โดยระบบส ารองข้อมูลมีพ้ืนที่รองรับการส ารอง
ข้อมูลได้ 400 TB  เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ส ารองข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ในการรองรับให้มีความมั่นคงของข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย
ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย  

https://account.swu.ac.th/
https://account.swu.ac.th/
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) แบบ datacenter จ านวน  2 เครื่อง 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Hyper Converged 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาเครื่องแม่ข่าย
ที่ ใ ช้ ป รั บ ป รุ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ  Hyper 
Converged จ านวน 2 เครื่อง  เป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบระบบ Hyper Converged 
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ใน
รองรับการกับจ านวนเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่
ให้บริการของมหาวิทยาลัยได้เพ่ิมข้ึน  

โครงการตดิตัง้ระบบ Microsoft 
Office 365 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งระบบ Microsoft Office 365 ซึ่งเป็นแอปพิเคชันเพ่ือการศึกษารวมกับ
บริษัท Microsoft  โดยมีบริการเครื่องมือการสร้างผลงานด้วย Outlook, OneDrive, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams และอ่ืน ๆ เป็นบริการให้ส าหรับนิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

 

Microsoft Office 365 
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 แผนรับมือภัยพบัิตแิละภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนส ารองและกู้คืนระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการรับมือภัยพิบัติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ  และรวมถึงการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้พระราชกฤษฏีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ก่อนน ามาประกาศใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) 

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา  ก รุ ง เ ทพมหา นค ร  ( SUPREME2019 :  Srinakharinwirot University Planning REgistration 
Management, Etc 2019) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดจ้างบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบ
พัสดุเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวง    คลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ระบบ โดยมีเป้าประสงค์
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ช่วยให้การท างานมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันสมัย และรองรับนโยบาย
การบริหารการศึกษาตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งต้องสามารถ
น าข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย
ทั้งหมด 32 งาน รองรับการท างาน
ผ่ า น  Web Application แ ล ะ
สามารถใช้งานได้หลากหลาย Browser อาทิ Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari และสามารถใช้งาน
ได้กับอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน Computer, Notebook, Tablet, Smart Phone 

 

 งานฐานขอ้มูลกลาง  งานประเมินคณุภาพอาจารยผ์ูส้อน ปค 003 
 งานบริหารจดัการสิทธ์ิ  งานประเมินคณุภาพรายวิชา ปค 004 
 งานอาคารและสถานท่ี  งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การถ่ายโอนข้อมลู  งานบริหารงานบณัฑิต 
 งานหลักสูตร  งานรับรายงานตัวนสิิตใหม ่
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 งานรับนิสิตใหม ่  งานพ้นสภาพนิสติ 
 งานทะเบียนนิสติ  งานการตรวจสอบหนังสือค้างส่ง 
 งานตารางสอน  งานปริญญาบตัร 
 งานภาระงานสอน  งานตรวจสอบวุฒิจากภายนอก 
 งานการเงิน  งานผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศกึษา 2536 
 งานลงทะเบียน  งานรางวัล 
 งานผลการเรียน  งานบริหารและจดัการกิจการหอพัก 
 งานค าร้อง  งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์
 งานกิจกรรมนสิิต  งานภาวะการหางานท าของบัณฑติ 
 งานทุนการศึกษา  งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง 
 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  งานการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก 

 

 
Portal ส าหรับ คณาจารย ์

 
 

Portal ส าหรับ นิสติ 

URL http://supreme.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
เปิดให้บริการ ปีการศึกษา 1/2562 (18 ตุลาคม 2562) 

  

http://supreme.swu.ac.th/
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 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) 

พัฒนาระบบติดตามสถานะการขอต าแหน่งทางวิชาการร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ 
เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองผ่านระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS : HUman Resource Information System) และเปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (http://huris.swu.ac.th) 

 

ปรับปรุงระบบงานทะเบียนประวัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 
การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบติการแทนของอธิการบดี พ.ศ.2561 ในเรื่องของการมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานมี
อ านาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารประวัติของบุคลากร ให้ส่วนงานสามารถปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนประวัติของบุคลากรภายในส่วนงานผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS :  HUman 
Resource Information System) โดยรายการข้อมูลที่สามารถอนุมัติการเปลี่ยนแปลงได้ มีดังนี้ 

 ประวัตสิ่วนตัว  การศึกษา  การเปลีย่นช่ือ 

 ที่อยู่  ความเชี่ยวชาญ  ประวัติการท างาน 

 ครอบครัว  ผลงานดเีด่น  สัญญาจ้าง 
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ปรับปรุงระบบงานเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563)  ตามเกณฑ์ข้อ 1.2 ส่วนงานสามารถ
ก าหนดกรอบวงเงินส าหรับงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานได้ไม่เกินร้อยละ 6 
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URL http://huris.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้ บุคลากรภายในส่วนงาน 

 ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

พัฒนาระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(เพ่ิมเติม)  เพ่ือช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ใช้ส าหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร คุณสมบัติการรับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
และในปีนี้เพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือการก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบและ
ประเมินผลเพื่อพิจารณาการผ่านของหลักสูตรได้ 
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URL http://tqf.swu.ac.th/ 

กลุ่มผู้ใช้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ประเมิน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web 
Service) 

ปี นี้ ด า เ นิ น ก า ร อั พ เ ด ท
เวอร์ชันการถ่ายโอนข้อมูลพัฒนา
แพ็กเกจเพ่ือปรับปรุง แปลงประเภท
ข้อมูลต้นทาง  โดยไม่กระทบต่ อ 
ผู้ขอรับบริการ เ พ่ือให้การบริการ
ข้อมูลเฉพาะระหว่างระบบสารสนเทศ
ผ่านระบบสนับสนุนการบริหารและ
ก า ร บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU 
Web Service)  ใ น รู ป แ บ บ ก า ร
ให้บริการข้อมูลแบบ SOAP  สามารถ
ใช้งานได้ปกติ โดยการเรียกใช้ข้อมูล
ผ่านระบบมีการเข้ารหัสเพ่ือความ
ปลอดภัย มีการเก็บประวัติการใช้งาน 
เ พ่ือตรวจสอบการเข้าใช้งานของ
ข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลที่ให้บริการได้แก่ 
ข้อมูลนิสิตจากระบบบริหารจัดการ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
(SUPREME2019) ข้อมูลบุคลากรจาก
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(HURIS) และข้อมูลพ้ืนฐานและระบบ

http://tqf.swu.ac.th/
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สารสนเทศที่พัฒนาโดยส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งวัตถุประสงค์การน าข้อมูลไปใช้ส่วนใหญ่น าข้อมูลเข้าระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ ระบบบริหารงานวิจัย (URMS) ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ระบบบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019) ระบบจัดการงานเอกสารงานบริการการศึกษา ระบบ i-
Thesis, e-Ethics, e-Grants ของบัณฑิตวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการปฏิบัติการ
สอน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

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

 ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ 
(SWU e-MOU Portal) เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานในการบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้น ติดตามข้อมูล และจัดท ารายงาน ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

ปีนี้มีการพัฒนาเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมฟีเจอร์ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถ
เข้าถึงสัญญาความร่วมมือ แสดงผลแผนภาพข้อมูลสัญญาความร่วมมือตามประเภทคู่สัญญาภายในประเทศ
และต่างประเทศ  

URL http://mou.swu.ac.th 
กลุ่มผู้ใช้ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

http://mou.swu.ac.th/
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 ระบบบริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ก าหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้เป้าหมายหนึ่ง ๆ จะมี
เป้าหมายย่อย ๆ เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets)มีจ านวนทั้งสิ้น 169 เป้าประสงค์ และเพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าประสงค์ต่าง ๆ ตัวชี้วัด (Indicators)จ านวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัด
แต่มีตัวที่ซ้ า 12 ตัว) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์นั้น ๆ 

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เพ่ือช่วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี รวบรวม
ข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ บริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

URL               https://sdg.swu.ac.th 
กลุ่มผู้ใช้งาน     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป 
เปิดให้บริการ     ตุลาคม 2562 

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ตามที่ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ได้ก าหนดกรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ท าการปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และเป็นช่องทางเพ่ือเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะตามแนวทางการ
ประเมินของ ป.ป.ช. 

 

URL               https://swu.ac.th/aboutswu.php 
กลุ่มผู้ใช้งาน     นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป 
เปิดให้บริการ     มิถุนายน 2563 

 ระบบตดิต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์ 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ
ร้องเรียนการทุจริตมายังมหาวิทยาลัยได้โดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูล และสามารถน าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาระบบติดต่อสอบถาม/รับข้อเสนอแนะ/
รับข้อร้องเรียนทางออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกยิ่งข้ึน 
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URL               https://complaint.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้งาน     นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป 
เปิดให้บริการ     มิถุนายน 2563 

 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บรายวิชา (SWU Moodle) 

SWU Moodle เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู้สอนสามารถบริหารจัดการรายวิชา 
ตลอดจนอัปเดตเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนผ่านทางเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การ
มอบหมายงาน การส่งงาน การท าแบบทดสอบ เป็นต้น และจากสภาวะการแพร่กระจายระบาดของเชื้อ
COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์ ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SWU Moodle และ
ปรับเวอร์ชั่นระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็น Moodle 3.8 เพ่ือรองรับจ านวนการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นจ านวน
มาก และให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบผ่านทางออนไลน์ 
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URL               https://moodle.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้งาน     นิสิต คณาจารย์ บุคลากร 
เปิดให้บริการ    มิถุนายน 2563 

 การสอน/การประชุมแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ 

จากสภาวะการแพร่กระจายระบาดของเชื้อ COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ และปิดบริการพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
บุคลากรบางส่วนจึงจ าเป็นต้องท างานจากที่บ้าน ส านักคอมพิวเตอร์จึงได้เตรียมเครื่องมือจัดการเรียนการสอน 
และการท างานจากที่บ้าน (Work From Home) และให้ค าปรึกษา การสอน การประชุม แบบถ่ายทอดสด
ออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams, Google Meet รวมถึงรูปแบบการสอนและการท างานออนไลน์ด้วยวิธีอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม 

 

 

กลุ่มผู้ใช้งาน     นิสิต คณาจารย์ บุคลากร 
เปิดให้บริการ    มีนาคม 2563 

 ระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย มศว (SWU Photo) 
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ส านักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้
จัดท าระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์โดดเด่น (SSAP7) ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการ
สื่อสาร เพ่ือจัดเก็บ เชื่อมโยง รวบรวมเผยแพร่ และสามารถค้นหาภาพถ่ายจากกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

 

URL               https://photos.swu.ac.th/ 
กลุ่มผู้ใช้งาน     นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป 
เปิดให้บริการ    กรกฎาคม 2563 
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สถิติการให้บริการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียน    การสอน เครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือบริการ ห้องบรรยาย ห้อง Smart Classroom ห้อง Active Learning ห้องประชุม และ
บริการ Helpdesk  แก่นิสิต  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยสรุปในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ตารางที่ 3  สถิติการเข้าใช้บริการส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือน ปี พ.ศ. 

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์ 

จ านวน (คน) 
จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน  
(ชม. : นาที) จ านวน (คน) จ านวน (ครั้ง) 

จ านวน  
(ชม. : นาที) 

ตุลาคม 2562 2,639 9,667 6,921:38 1,949 7,381 5,889:36:31 

พฤศจิกายน 2562 2,137 9,334 6,778:19 1,905 7,517 5,052:11:21 

ธันวาคม 2562 1,062 4,863 3,457:46 537 3,341 2,475:38:21 

มกราคม 2563 2,006 7,330 4,950:18 1,072 5,059 3,598:20:01 

กุมภาพันธ์ 2563 2,083 7,703 5,209:13 1,124 4,885 3,663:33:24 

มีนาคม 2563 849 3,441 2,413:08 623 3,083 2,103:45:24 

เมษายน 2563 - - - - - - 

พฤษภาคม 2563 - - - - - - 

มิถุนายน 2563 - - - - - - 

กรกฎาคม 2563 - - - - - - 

สิงหาคม 2563 192 955 612:25 512 3,766 2,183:39:33 

กันยายน 2563 414 1,850 1,169:44 591 4,116 2,439:42:39 

รวมทั้งหมด 11,382 45,143 31,512:31 8,313 39,148 27,406:27:14 

หมายเหตุ  :  เดือนมีนาคม ถึง เดอืนมิถุนายน 256  เป็นช่วงการท างาน Work frome home เนื่องจากวิกฤตโรคระบาด  

                 COVID-19  แหล่งข้อมูล : ระบบ UMS Access Stat (ประตูอัตโนมัติ) 
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ตารางที่ 4  สถิติการใช้บริการห้องบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง:นาที) 

การเรยีน/การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบ ุ อื่นๆ 

มศว ประสานมิตร      

คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม 2.30 - 15 -  

คณะมนุษยศาสตร ์ 58 - - - - 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

57 - 8.30 - - 

คณะวิทยาศาสตร ์ 6 - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 141 - - - - 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 12 - - - - 

คณะศึกษาศาสตร ์ 57.30 - - - - 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน - - 3 - - 

คณะสังคมศาสตร ์ 81.30 3 17.30 - 9.30 

คณะเศรษฐศาสตร ์ - 17 - - 3 

หน่วยงานภายนอก - - 312 - - 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 54 - - - - 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 12.30 - - - - 

คณะพลศึกษา 7.30 - - - - 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 43 - - - - 

ส านักงานอธิการบด ี - - 48.30 - - 

รวมทั้งหมด 532.30 20 404.30 - 12.30 

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

ตารางที่ 5  สถิติการใช้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง:นาที) 

การเรยีน/ การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบ ุ อื่นๆ 

มศว ประสานมิตร      

คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม - 12 - - - 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- 10.30 - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 163.30 18.30 - - - 

บัณฑิตวิทยาลัย - 28 - - - 

คณะศึกษาศาสตร ์ - 11 - - - 
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ส่วนงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง:นาที) 

การเรยีน/ การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบ ุ อื่นๆ 

คณะสังคมศาสตร ์ - 61 - - - 

ส านักหอสมุดกลาง - 14.30 - - - 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ - 56 - - - 

ส านักคอมพิวเตอร ์ - 721.30 17.30 - 38.30 

ส านักงานอธิการบด ี - 95.30 - - - 

มศว องครักษ์      

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - 39.30 - - - 

คณะเศรษฐศาสตร ์ - 3 - - - 

ส านักคอมพิวเตอร ์ - 75.30 - - - 

รวมท้ังหมด 163.30 1,146.30 17.30 - 38.30 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบ่งตามประเภทห้อง>ห้องประชุม 

ตารางที่ 6  สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง:นาที) 

การเรยีน/การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบ ุ อื่นๆ 

มศว ประสานมิตร      

คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม 199.30 - - - - 

คณะศึกษาศาสตร ์ 137.30 - - - - 

คณะพลศึกษา - - - - - 

คณะมนุษยศาสตร ์ 307.30 - - - - 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

13.00 - - - - 

คณะแพทย์ศาสตร ์ 6.00 - - - - 

คณะทันตแพทย ์ 100.00 - - - - 

คณะวิทยาศาสตร ์ 3.00 - - - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 215.00 - - - - 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 86.30 - - - - 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 3.30 - - - - 

คณะสังคมศาสตร ์ 31.00 - - - - 

บัณฑิตวิทยาลัย 24.00 - - - - 

หน่วยงานภายนอก - - 21 - - 
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ส่วนงาน 
วัตถุประสงค์การใช้บริการ  (ช่ัวโมง:นาที) 

การเรยีน/การสอน ประชุม ฝึกอบรม ไม่ระบ ุ อื่นๆ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 3.30 - - - - 

วิทยาลัยนานาชาตเิพื่อศึกษาความยั่งยืน 7.30 - - - - 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - - - - - 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 10.30     

ส่วนวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร - - - - - 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 83.00 5.30   33.30 

สถาบันยุทธศาสตร์และปญัา 27.00 - - - - 

ส านักงานอธิการบด ี 14.30 - 8.00  28.30 

มศว องครักษ์      

คณะกายภาพบ าบดั 113 - - - - 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์
การเกษตร 

70 - - - - 

คณะศึกษาศาสตร ์ - - - - - 

คณะมนุษยศาสตร ์ 85.30 - 8 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 555.30 - - - - 

คณะเภสัชศาสตร ์ - - - - 8 

ส านักงานอธิการบด ี - - - - - 

คณะพลศึกษา 73 - - - - 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 34 - 10 - - 

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก - - - - - 

ส านักหอสมุดกลาง - - - - - 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - - 8 - - 

รวมทั้งหมด 2,203.30 5.30 55 - 70 

แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th>งานรายงาน>รายงานการใช้ห้อง>แบ่งตามประเภทห้อง>ห้องรคอมพิวเตอร ์
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ตารางที่ 7  สถิติการใช้บริการ  Help  desk ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

เดือน ปี พ.ศ 

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์ 

นอกสถานท่ี ทางโทรศัพท ์ นอกสถานท่ี ทางโทรศัพท ์

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน  
(ชม.:นาที) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน  
(ชม.:นาที) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน  
(ชม.:นาที) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน  
(ชม.:นาที) 

ตุลาคม 2562 35 36.25 16 12.21 58 74.10 5 1.00 

พฤศจิกายน 2562 17 20.10 8 3.45 84 82.11 8 2.04 

ธันวาคม 2562 10 10.55 6 2.25 31 23.20 5 2.55 

มกราคม 2563 33 46.00 11 3.09 84 84.55 7 2.15 

กุมภาพันธ์ 2563 20 38.15 9 4.00 41 52.50 6 1.25 

มีนาคม 2563 53 91.10 28 6.08 41 35.10 8 3.30 

เมษายน 2563 1 2 1 .03 4 7.00 3 2.20 

พฤษภาคม 2563 13 8.02 4 1.04 28 27.30 3 1.35 

มิถุนายน 2563 14 26.05 6 2.03 23 25.30 4 0.40 

กรกฎาคม 2563 27 22.06 14 20.01 83 102.10 4 1.25 

สิงหาคม 2563 44 46.01 8 2 14 17.55 2 1.10 

กันยายน 2563 12 21.55 9 4.45 3 1.10 6 3.55 

รวมทั้งหมด 279 368.02 120 62.36 494 531.21 61 21.34 

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

 การให้บริการตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการร่วมกับฝ ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้จัดโครงการให้บริการ
ตรวจเช็คและให้ค าปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  โดยนิสิตและบุคลากร
จะได้รับความรู้ในด้าน การบ ารุงรักษาและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น การเช่ือมต่อใช้งานอุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท้ป
เล็ต (Tablet PC) การให้บริการและให้ค าปรึกษาในการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู ้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี 

(Buasri ID) และบัญชีผู ้ใช้งาน GAFE (@G) การให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเสมือน VPN การให้

ค าปรึกษาการใช้งาน eduroam และการตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์  ระหว่างเดือน 
ตลุาคม 2562 – สิงหาคม 2563 

สถานท่ีจัดกิจกรรม 

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ ์

http://ccapp.swu.ac.th/ccs
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 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ช้ัน 1  

 อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร์ ช้ัน 1  

 อาคารส านักหอสมดุกลาง ช้ัน 1  

 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ช้ัน 1 

 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ช้ัน 1  

 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ช้ัน 1   

 อาคารส านักนวตักรรมการเรียนรู้ มศว 
ประสานมิตร 

 อาคารเรยีนรวม ช้ัน 1  

 อาคารอ านวยการ (วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย ,
คณะเทคโนโลยีนวตกรรมและผลติภัณฑ์
การเกษตร) ช้ัน 1  

 อาคารคณะกายภาพบ าบัด ช้ัน 1  

 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ช้ัน 1  

 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ัน 1  

 อาคารคณะพลศึกษา ช้ัน 1  

 อาคารศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทาง
วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ช้ัน 1   

   

   

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพวิเตอร์ประจ าอาคาร 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการร่วมกับฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์  ได้จัดโครงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจ าอาคาร เพ่ือบริการบ ารุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประจ าอาคาร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานโดยแสดงเป็นแผนผังการเชื่อมต่อ แผนผัง
ต าแหน่งติดตั้ง ตารางสรุปจ านวนอุปกรณ์ ท าการสรุปปัญหาที่มีอยู่เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ ระหวา่งเดือนตลุาคม 2562 – สิงหาคม 2563 

สถานท่ีจัดกิจกรรม 

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ ์

 มศว คลินิก ช้ัน 3  อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น 
มาลากลุ 

 ศูนย์ผิวหนัง ช้ัน 4 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น 
มาลากลุ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มอาคารภายใต้
คณะวิศวกรรมฯ 

 คณะพลศึกษากลุ่มอาคารคณะพลศึกษา  
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สถานท่ีจัดกิจกรรม 

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ ์

 คลินิกกายภาพบ าบัด ช้ัน 6 อาคารบริการ 
ศ.มล.ปิ่น มาลากลุ 

 ศูนย์บริการวิชาการ ช้ัน 8 และ 15 อาคาร
บริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากลุ 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ช้ัน 13 อาคารบริการ 
ศ.มล.ปิ่น มาลากลุ 

 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศร ี

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวฯ ช้ัน 9 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศร ี

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ช้ัน 2,3,4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศร ี

 พื้นที่ให้บริการ ช้ัน 1 อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช บัวศร ี

 คณะกายภาพบ าบดัอาคารคณะ
กายภาพบ าบัด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาสาธติการศกึษากลุ่ม
อาคารของสถาบันวิจัยและพัฒนาสาธิต
การศึกษา 

 ส านักนวัตกรรมการเรยีนรูอ้าคารเรยีนและ
ปฏิบัติการเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน 

 อาคารอ านวยการอาคารอ านวยการ 

 อาคารเรยีนรวมอาคารเรยีนรวม 

 อาคารกิจกรรมนสิิตอาคารกิจกรรมนสิิต 

 อาคารสโมสรนิสติอาคารสโมสรนิสติ 
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 การให้บริการแบบ One Stop Service 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการร่วมกับฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้ท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการแบบ One Stop Service ประกอบด้วยการให้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน
บรรยาย ห้องประชุม ห้องประชุมทางไกล การเปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี การให้ค าปรึกษาด้านไอซีที ณ ชั้น 11 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตรและชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ ์

 การจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 จ านวน 90 เครื่องเพ่ือให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 

  

 ปรับปรุงห้องประชุมเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ 

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ได้ปรับปรุงห้องประชุม เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการประชุมแบบ
ออนไลน์ ห้องประชุมทางไกล VC 1 ประสานมิตร เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานและคณาจารย์ 
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การบริการวิชาการ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทเีพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชน(จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้และร่วมพฒันาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะท่ี 2 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพฒันาแหลง่เรียนรู้แก่ชมุชน/ท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีเพ่ือการเสริมสร้างองค์

ความรู้ให้แก่สมาชิกของชมุชน/ท้องถ่ิน รวมถึงให้สมาชิกของชมุชน/ท้องถ่ินสามารถน าความรู้ ทกัษะด้าน
ไอซีทีเฉพาะด้าน มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั และการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจของชมุชน โดยผ่าน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

วันท่ี หลักสตูร/หัวข้อ ผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างทักษะ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

28 มกราคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรยีนรู้
อย่างยั่งยืน 

34 คน 

29 มกราคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง เรียนรูร้ะบบปฏิบัติการ 
Windows และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

39 คน 

29 มกราคม 2563 การบรรยาย เรื่อง พ้ืนฐานการออกแบบสู่ความน่าสนใจในงาน 
Microsoft Powerpoint และการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการ
ออกแบบกราฟิกเพื่อการน าเสนอด้วย Microsoft Powerpoint 

รวมทั้งสิ้น 73 คน 
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งานวิจัย 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมบุคลากรในการท างานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือค้นหา  
องค์ความรู้ใหม่ๆ  และส่งเสริมการท างานวิจัยสถาบันที่มุ่งพัฒนางานในภารกิจต่าง ๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของส านักคอมพิวเตอร์  และมหาวิทยาลัย
โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดโครงการวิจัยดังนี้ 

 โครงการวิจัยที่ส าเร็จ จ านวน 1 โครงการ  

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

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชัรชยั วิริยะสทุธิวงศ์ ท่ีปรึกษา 
3. นางสาววิลาวลัย์ บวัข า ท่ีปรึกษา 
4. นางสาวฐิตาภา จิโสะ หวัหน้าโครงการวิจยั 

5. นางสาววนัทนา ผ่องภกัต์ ผู้วิจยั 

6. นางสาวอมรรัตน์ เอือ้มานะสกลุ ผู้วิจยั 

 

 โครงการวิจัยที่ได้รับทุน จ านวน 1 โครงการ  
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 โครงการวิจยั เร่ือง “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการในการปฏิบตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ส าหรับหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ระยะท่ี 3” 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ ท่ีปรึกษา 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศภุวรรณ  สจัจพิบลู ท่ีปรึกษา 

3. นางสาววิลาวลัย์ บวัข า ท่ีปรึกษา 

4. นางสาวอมรรัตน์ เอือ้มานะสกลุ หวัหน้าโครงการวิจยั 

5. นางสาวฐิตาภา จิโสะ ผู้วิจยั 

6. นางสาววนัทนา ผ่องภกัต์ ผู้วิจยั 
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การท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

การท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นภารกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ 
มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างยั่งยืน ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและ
สร้างเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามเพ่ือให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป  

ส านักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ส านักคอมพิวเตอร์  เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยสรุปผลด าเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

(คน) 

กิจกรรม 1   งานวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 26 ปี 26 ธันวาคม 2562 45 
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การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

 ตัวแทนมหาวิทยาลัยจากประเทศอินเดียเข้าเย่ียมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง 
Smart Classroom 

ตัวแทนจาก Kathir College of Engineering ,Mfrs of LAB Equipmentment for Engineering 
College & University,RVS College of Engineering & Technology จากประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของ
หน่วยงานให้ทันสมัย โดยคณะผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การต้อนรับ
และดูแลอย่างเป็นที่ประทับใจ พร้อมน าชมและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ห้อง Smart Classroom เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 12 ส านัก
คอมพิวเตอร์ และห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  
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 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พร้อมด้วยคณะท างานประกันคุณภาพฯ ส านักคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center ตามมาตรฐานสากล ISO 27001 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ ของส่วนงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการและสร้างความ
ร่วมมือในการท างานอย่างเข้มแข็งร่วมกันต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย,ส านักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบังและส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

  

  

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบัง  
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วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ส านักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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 คณะท างานตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ เยี่ยมชมห้องปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์ 

คณะท างานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ส านัก
คอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 

  

  

ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

 ความร่วมมือในการตดิตัง้ระบบส่ือสารข้อมูลแบบไร้สาย 

มหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับบริษัทแอดวารซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ในการติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีระยะเวลา
การท าความร่วมมือก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 

  



 

   

47 

การพัฒนาบุคลากร 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ และด้านทักษะทางวิชาชีพ โดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 48 ครั้ง 

 ตารางที่ 11  การพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

1 หลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลาง การใช้งาน
ระบบค านวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วย
อิเล็กทรอนกิส์ และหน้าทีค่ณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง 

นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นางสาวจุฬารตัน์  จ าชาต ิ

ด้านวิชาชีพ 

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

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลมิ 

ด้านวิชาชีพ 

3 VeeamON 2019 Tour Bangkok นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายจักรพันธ์  อินสุด 

ด้านวิชาชีพ 

4 Sophos Central Endpoint and Server 
Protection Administrator 

นายสันติ  สุขยานันท์ 
นายเอนกวิทย์  พลรบ 

ด้านวิชาชีพ 

5 HP Reinvent Learning 2019 นายสันติ  สุขยานันท์ ด้านวิชาชีพ 

6 TechTalkThai: Enterprise Tech for IT 
Professionals 

นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 

ด้านวิชาชีพ 

7 โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 
มศว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางชูศรี  เชาวนารมย ์
นางสาวนาฟีด๊ะ  เทพไฝ 

ด้านวิชาชีพ 

8 กิจกรรมการจัดการความเสีย่ง หัวข้อ กลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงควบคุมภายในเพื่อการบริหาร
องค์กรที่เป็นเลิศ 

นางสาวสุพัชชา  สีเสวก 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุลม 

ด้านวิชาชีพ, 
ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ  

9 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 "ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว" (รุ่นที่1) 

นายกรธวัช  เชื้อลิ้นฟ้า ด้านวิชาชีพ 

10 Huawei Education Day 2019 แนวคิด 
Innovative ICT - For Better Connected 
Education 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  
นายจักรพันธ์  อินสุด  
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข    
นายปวริศร  เมธานันท์   
นางสาววันทนา  ผ่องภักต์    
นางสาวอมรรตัน์  เอื้อมานะสกุล    

ด้านวิชาชีพ 
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ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลมิ 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 

11 การ Training ในการใช้งานระบบเครือข่ายของ 
Network Huawei Campus 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข   
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลมิ 
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 
นายจักรพันธ์  อินสุด  
นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 

ด้านวิชาชีพ 

12 Digital Trends 2020 : The 7 Elements of 
Digital Transformation 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ด้านวิชาชีพ 

13 พัฒนาผู้เช่ียวชาญด้านเครือข่ายและระบบไอที 
Cyberthai Virtusl Classroom 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์ ด้านวิชาชีพ 

14 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การ
ก าหนดกรอบต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ ระดับเชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ และ
ระดับช านาญการพิเศษ 

นายสมบญุ  อุดมพรยิ่ง 
นางสาวจุรีรตัน์  เมืองไชย 

ด้านวิชาชีพ 

15 หลักเกณฑ์ในการค านาณราคากลาง การใช้งาน
ระบบค านวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์และหนา้ที่คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายสันติ  สุขยานันท์ 
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 

ด้านพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

16 การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 40 (40th WUNCA) 

นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 
นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข  
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์  
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลมิ  
นายเอนกวิทย์  พลรบ  
นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ  
นายสุกิจ  วินัยธรรม  
นายถาวร  หงษ์ทอง 

ด้านวิชาชีพ 

17 การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital 
Disruptive 

นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้
นางสาวนฤดี  สุขล้ า 
นางสาวสุพัชชา  สีเสวก 
นางสาวจุรีรตัน์  เมืองไชย 

ด้านวิชาชีพ 
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ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

18 ส่งเสริมการประสานงานวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน เพื่อความเป็นเลศิด้านการวิจัย 

นายดนัย มณฑาทิพย์กลุ ด้านวิชาชีพ 

19 หลักสตูร Visual Data Analytics with Power BI 
รุ่นที่ 7  

นางสาววันทนา  ผ่อนภักต ์
นายทวีศักดิ์  ตู้แก้ว 

ด้านวิชาชีพ 

20 Cisco Digitizing Education Campus with  
WiFi 6 

นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นายจักรพันธ์  อินสุด 

ด้านวิชาชีพ 

21 หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ 
และการใช้ค่า K 

นายสันติ  สุขยานันท์ 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นางสาวจุฬารตัน์  จ าชาต ิ

ด้านพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน, 
ด้านวิชาชีพ 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงาน
ใหม่ สายปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

นายกรธวัช  เชื้อลิ้นฟ้า ด้านวิชาชีพ 

23 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
องค์กร ประเทศไทยยุค 4.0  
ห้วข้อ การดูแลระบบความปลอดภัย และจัดการ
ความเสีย่งของข้อมูลในโลกไซเบอร์ 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นายพงษ์ทิพย์  นาคประสบสุข 

ด้านวิชาชีพ 

24 LINK Basic Network Switch (LBS) นายอุดร  วงษ์ไทย ด้านวิชาชีพ 

25 LINK Advanced Network Switch (LAS) นายอุดร  วงษ์ไทย ด้านวิชาชีพ 

26 LINK Basic Cabling System (LBC+) นายสมภพ  ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ 

27 LINK Advanced Copper Cabling  (LAC+) นายสมภพ  ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ 

28 LINK Total Nerwork Cabling Solution (LTNS) นายสมภพ  ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ 

29 โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

นายอ านาจ  นิ่มนวล 
นายสุกิจ  วินัยธรรม 

ด้านวิชาชีพ 

30 เทคนิคการบรหิารจดัการข้อมลูส่วนบุคคลตาม
กฎหมายไทยและมาตรฐานยโุรป 

รศ. ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 
นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ ์

ด้านวิชาชีพ 

31 การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์
ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจ
ของแต่ละงานท่ีรับผดิชอบ 

นางสาวกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นางชูศรี  เชาวนารมย ์
นางสาวนาฟีด๊ะ  ร้อยกรอง 
นางสาวสุพัชชา  สีเสวก 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้
นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 
นางสาวจุฬารตัน์  จ าชาต ิ
นางสาววณิชยา  ทองสมนึก 

ด้านวิชาชีพ 
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ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชา "หัวข้อ กฎหมายผู้บรหิาร" 

นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นายดนัย มณฑาทิพย์กลุ 

ด้านการ
จัดการและ
การบริหาร 

33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชา "หัวข้อ Leadership : ภาวะ
ผู้น า และการบรหิารความขัดแย้ง" 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ ์
นายสันติ  สุขยานันท์  
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นายดนัย มณฑาทิพย์กลุ 

ดา้นการ
จัดการและ
การบริหาร 

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้า
ภาควิชา/สาขาวิชา "หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร" 

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ ์
นายสันติ  สุขยานันท์  
นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นายดนัย มณฑาทิพย์กลุ 

ด้านการ
จัดการและ
การบริหาร 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล 

นางสาวจุรีรตัน์  เมืองไชย 
นางสาวนฤดี  สุขล้ า 

ด้านวิชาชีพ 

36 ไทยแลนด์ดิจิทัล แพลตฟอรม์ "One Country 
One Platform"  

นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล ด้านวิชาชีพ 

37 พัฒนางานประจ าด้วยงานวิจยั (Routine to 
Research: R2R) ภาคทฤษฏ ี

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

ด้านวิชาชีพ , 
ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ 

38 พัฒนางานประจ าด้วยงานวิจยั (Routine to 
Research: R2R) ภาคปฏิบตั ิ

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

ด้านวิชาชีพ, 
ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ 

39 โครงการพัฒนาศักยภาพต าแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล ระยะ 2 

นางสาวจุรีรตัน์  เมืองไชย ด้านวิชาชีพ 

40 การใช้งานระบบข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) 
เพื่อทดแทนเอกสารแบบขออนุมตัขิ้อมูลหลักผู้ขาย
และแบบขออนุมัติข้อมลูลูกหนี ้

นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 
นางชูศรี เชาวนารมย ์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง 

ด้านวิชาชีพ 
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ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

41 โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่นเรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 (ณ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย เขตคลองเตยเหนือ 
กรุงเทพมหานคร) 

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ ์
สมบุญ อุดมพรยิ่ง 
สุวิมล คงศักดิต์ระกูล 
พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ ์
สันติ สุขยานันท์ 
กรัณฑร์ัตน์ ศรีกาหลง 
ธนรรณพ อินตาสาย 
วรเศรษฐ์ ธนะคณูเศรษฐ ์
ประกิจ ลลีาเชี่ยวชาญกลุ 
ภัทรชัย ไชยมงคล 
สมภพ ศรีเอียง 
สุพัชชา สีเสวก 
สุธิสา แจ่มสุข 
สุพิชญา อาชวจิรดา 
จุรีรัตน์ เมืองไชย 

ด้านวิชาชีพ,  
ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ 

42 โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่นเรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 (ณ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร) 

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ ์
ดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
สมบุญ อุดมพรยิ่ง 
สุวิมล คงศักดิต์ระกูล 
พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ ์
สันติ สุขยานันท์ 
กรัณฑร์ัตน์ ศรีกาหลง 
ธนรรณพ อินตาสาย 
วรเศรษฐ์ ธนะคณูเศรษฐ ์
ประกิจ ลลีาเชี่ยวชาญกลุ 
ชัยวัฒน์ ช่างกลึง 
สมภพ ศรีเอียง 
สุพัชชา สีเสวก 
สุธิสา แจ่มสุข 
สุพิชญา อาชวจิรดา 
จุรีรัตน์ เมืองไชย 

ด้านวิชาชีพ,  
ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ 

43 โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่นเรียนรู้การ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 (ณ 
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) 

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ ์
ดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
สมบุญ อุดมพรยิ่ง 
สุวิมล คงศักดิต์ระกูล 
พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ ์
สันติ สุขยานันท์ 
กรัณฑร์ัตน์ ศรีกาหลง 

ด้านวิชาชีพ,  
ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ  
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ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

ธนรรณพ อินตาสาย 
วรเศรษฐ์ ธนะคณูเศรษฐ ์
ประกิจ ลลีาเชี่ยวชาญกลุ 
ปวริศร เมธานันท์ 
สมภพ ศรีเอียง 
สุพัชชา สีเสวก 
สุธิสา แจ่มสุข 
จุรีรัตน์ เมืองไชย 

44 ถ่ายทอดความรู้การจัดท าโครงสรา้งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูล SWU Web 
Service แบบ REST API 

นางสาวฐิตาภา  จโิสะ 
นางสาวอมรรตัน์  เอื้อมานะสกุล 
นางสาวสุพิชญา  อาชวจิรดา 
นางสาวสราลี  บัลลังน้อย 
นายทวีศักดิ์  ตู้แก้ว 
นายบุรฮาน  หวังเหล็ม 

ด้านวิชาชีพ 

45 Education ICT Forum 2020 (ครั้งท่ี 5) ภายใต้
แนวคิดหลัก econceptualizing Higher 
Education to Cope With The Disruptive 
Economy 

รศ.ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ 
นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 

ด้านวิชาชีพ 

46 หลักสตูรศูนยป์ฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Security 

Operations Center) รุ่นที่ 3 

นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ ์
นางสาวธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลมิ 

ด้านวิชาชีพ 

47 การเตรียมการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และกรณีศึกษาปัญหาการจัดซื้อจดัจ้าง
และแนวทางแก้ไขปัญหา 

รศ.ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ 
นางกรัณฑร์ัตน์  ศรีกาหลง 

ด้านวิชาชีพ 

48 อบรมช้ีแจงเกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมขอรับ
การประเมินเลื่อนระดับช านาญการ ระดับช านาญ
งาน ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการ มศว 

นางสาวสุพิชญา  อาชวจิรดา 
นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒานนท์ 
นายบุรฮาน  หวังเหล็ม 
นายภัทรชัย  ไชยมงคล 
นายจักรพันธ์  อินสุด 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทะนะ 
นางสาวสุธิสา  แจ่มสุข 
นายประกิจ  ลลีาเชี่ยวชาญกลุ 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ ์
นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นางสาววันทนา  ผ่องภักต ์

ด้านวิชาชีพ 
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ล าดับ หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร รายชื่อผู้อบรม 
ด้านการ 
พัฒนาความรู ้

นางสาวมณฑลี  ลิม้กิจเจริญภรณ ์
นางสาวอมรรตัน์   เอื้อมานะสกลุ 
นางสาวสราลี บัลลังน้อย 
นางทวีศักดิ์  ตู้แก้ว 
นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล 
นางสาวจุรีรตัน์  เมืองไชย 
นางสาวจิตตมิา  ช่างไม ้
นายปัญญา  ค าม ี
นางสาวนฤดี  สุขล้ า 
นางชูศรี เชาวนารมย ์
นายชัยวัฒน์  ช่างกลึง 

นายธนรรณพ  อินตาสาย 
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 
นายวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ ์
นายเฉลมิพล  ค านิกรณ ์
นายธนกฤต  อุบลวัฒน์ 

  



 

   

54 

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 งานวันเดก็ มศว ประจ าปี 2563 "Smart Kids จติอาสา" 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม “เด็กไทยใจอาสา 
ร่วมพัฒนาสังคม” ในโครงการวันเด็ก มศว ประจ าปี 2563 โดยตั้งชื่อซุ้มกิจกรรมชื่อ "Smart Kids จิตอาสา" 
ภายในซุ้มกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนร่วมตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้ศัพท์
ภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ พร้อมแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 
08.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) 

ส าหรับในปีการศึกษา 2562 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx)  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
ได้รายงานผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) 
แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้พาคณะผู้บริหาร คณะท างานประกันคุณภาพและผู้แทนแต่ละฝ่ายไปศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะน า ISO มาใช้ในการ
ให้บริการและประกันคุณภาพของส านักคอมพิวเตอร์  

  
ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 270001  

ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 270001  
ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

  

 ศึกษาดูงานการบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 270001  
ณ ส านักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การบริหารความเสีย่ง 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดให้การควบคุมภายในเป็นภารกิจที่ส าคัญภารกิจหนึ่งในการด าเนินการ
ประจ าปี และได้ด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ส าหรับการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการควบคุม
ภายใน ตามแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ในประเด็นต่างๆ ตามภารกิจ
ที่ส าคัญของส่วนงาน เ พ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ โรฒ ภายใต้ระเบียบของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ส่วนงานจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) เพ่ือจัดท ารายงานเสนอไปยังกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนจัดการความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีการก าหนดความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย  3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ไม่มีกลยุทธ์ในการให้บริการตามล าดับความส าคัญการบริหารและติดตามงบประมาณ  
2. ผู้รับบริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายหรือเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลที่ได้จากการส ารองข้อมูล (Backup) อาจเกิดการสูญเสียหรือน ากลับมาใช้ไม่ได้ 
3. ไม่มีกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการหารายได้ 

ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุตามตวัชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicators KRIs) ของแผน
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักคอมพิวเตอร์ 
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แนวทางการพัฒนาส านักคอมพวิเตอร์ ปี 2564 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยั 

1. โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)  
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic 
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน 
4. โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Fiber Optic) มศว องครักษ์ 

จ านวน 1 งาน 
5. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง (NextGenerationFirewall) 

และระบบ IPass มศว องครักษ์ 
6. โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
7. โครงการบ ารุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจ าอาคาร 
8. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย ส านักคอมพิวเตอร์ 

มศว องครักษ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารมหาวิทยาลยัด้านการบริหารจดัการ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 

2. โครงการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3. โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 

4. โครงการการน าโครงสร้างการพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5. โครงการเพิ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) 

6. โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

7. โครงการบ ารุิงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

8. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน 

9. โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

10. โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน 

11. โครงการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

12. โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บสื่อ (SWU Media Center) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจยั 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
2. โครงการส่งเสริมการผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้องประชุม 
4. โครงการน าร่องน าบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน 
5. โครงการขยายจุด One Stop Service 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแลเะการส่ือสารเพ่ือพฒันานิสิตและบคุลากร 

1. โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายแก่นิสิต
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มศว 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
3. โครงการจัดท ากรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลกรและนิสิต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพฒันาระบบบริหารงานส านกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรส านกัคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2564 
2. โครงการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2565-2567 
3. โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรส านักคอมพิวเตอร์ 
4. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการจัดหารายได้ส านักคอมพิวเตอร์ 
5. โครงการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ 
6. โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ส านักคอมพิวเตอร์ 
7. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์ 
9. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
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คณะผู้จัดท า 

 ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  ธาราธีรเศรษฐ์ 

ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 บรรณาธิการ 

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 

 กองบรรณาธิการ 

1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
2. นายสันติ สุขยานันท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 
3. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
5. นายธนรรณพ  อินตาสาย หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์    
6. นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล นักจัดการงานทั่วไป  

 ออกแบบรูปเล่มและปก / กราฟิก 

นายปวริศร เมธานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ภาพถ่ายผู้บริหารและบุคลากร 

1. นายกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2. นายศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 

 



  

 

 

 

 

 


