สารจากผูอ้ านวยการ

ในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โรคไวรั ส COVID-19
ประเทศไทยได้ รั บ ผลกระทบและท าให้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สถาบันการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงาน และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยน าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในยุค New Normal Lifetyle
และมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารสานักคอมพิวเตอร์ โดยนาพันธกิจและแผน

ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการ
ขับเคลื่อนองค์กร ตามแผนการดาเนินงานในรอบ
4 ปี โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานดังนี้
ด้ า นที่ 1 การบริ ห ารจั ด การ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย การเตรียมความพร้อม
ระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ดิ จิ ทั ล (Digital
University)

ด้านที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอน
เพื่อรองรับต่อรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการแก่ ชุมชนและ
สังคม สนัสบสนุน การขับเคลื่อนให้บุคลการสานัก
คอมพิ ว เตอร์ เ ผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศลงไปสู่ชุมชน ตามแบบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ า นที่ 4 การพั ฒ นาองค์ ก ร มี ส นั บ สนุ น
ส่ ง เสริ ม ระบบการท างานที่ มี คุ ณ ภาพในระดั บ
มาตรฐานสากล และการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ใ ห้ เ ป็ นศู น ย์ร วมคนเก่ ง ในการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่มหาวิทยาลัย
สาหรับในปีน้ี ผลพวงจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ที่ยาวนานต่อเนื่องจาก

ปี ก่ อ นท าให้ ต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนรู ป แบบ
ออนไลน์ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ที ม งาน
Helpdesk แบบเชิงรุก เพื่อรับรองการให้คาแนะนา
และให้คาปรึกษาแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
ในการสอนถ่ายทอดสดออนไลน์ การเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams, Hangouts
Meet, Goolge Classroom, SWU Moodle รวมถึง
รู ป แบบการสอนด้ ว ยวิ ธี อื่ น ๆ และการจั ด ประชุ ม
ออนไลน์ รวมถึ ง การใช้ ง านบริ ก ารต่ า งๆ ทั้ ง จาก
ที่บ้านและภายในมหาวิทยาลัย
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่ให้การ
สนั บ สนุ น งานของส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น อย่ า งดี
มาโดยตลอด และขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห ารและ
บุคลากรของสานักคอมพิวเตอร์ที่ ผนึกกาลังร่วมกัน
พั ฒ นางานไอซี ที ใ ห้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
พฤศจิกายน 2564
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ข้อมูลทัวไป
่
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เริ่ ม ด าเนิ น การเมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2526
ในรูป โครงการจัดตั้ งสานักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการ ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2536 ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2536 ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ใ น
ด้ า นประสานงานการวางแผน และก าหนดนโยบายด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์
เพื่อการบริหารของมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ งการสนับสนุนให้บริการระบบเครือข่ าย ห้องปฏิบัติการส าหรั บ
การเรียนการสอนและบริการอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากนั้นในวันที่ 7 กันยายน 2541 ได้มีการเปิดสานักงาน
คอมพิวเตอร์ ศูนย์องครักษ์ เพื่อขยายการบริการของสานักคอมพิวเตอร์ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559
กาหนดโครงสร้างส่วนงานภายในของสานักคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย สานักงานผู้อานวยการ
ฝ่ า ย ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ฝ่ า ย ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ฝ่ า ย ป ฎิ บั ติ ก า ร แ ล ะ บ ริ ก า ร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สานักคอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการเพื่อผลักดัน และ
ด าเนิ น งานตามนโยบายด้ า นระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารของมหาวิ ทยาลัย เพื่ อ ให้ นิสิต
คณาจารย์ บุคลากร และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การพัฒนาการเข้าสู่ยุคสังคมการเรียนรู้แบบดิจิทัล และ Thailand 4.0 ต่อไป
ปรัชญา
• พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
ปณิธาน
• มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม
วิสัยทัศน์
• สานักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ

•
•
•
•

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร
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โครงสร้างการบริหารสานักคอมพิวเตอร์
การบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์ มีผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล นโยบายและการบริ ห ารงานของส านั ก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ กากับดูแลการดาเนินงานตามภารกิจในฝ่าย
ต่างๆ และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานัก
คอมพิวเตอร์จึงกาหนดให้มีผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ ดูแลรับผิดชอบงานของสานักงานผู้อานวยการ
และมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประจาฝ่ายเพื่อดูแลรับผิดชอบงานของแต่ละฝ่าย
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นายสันติ สุขยานันท์
หัวหน้า
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
กรรมการ

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
ผู้อานวยการ
สานักงานผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะผูบ้ ริหารสานักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รักษาการแทน รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ

นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นายสันติ สุขยานันท์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

นายธนรรณพ อินตาสาย
หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
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บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์

 สานักงานผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
1. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ)

2. นางสาวสุพัชชา สีเสวก
3. นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
4. นางสาวนฤดี สุขล้า
5. นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล
6. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
7. นายปั ญญา คามี
8. นางชูศรี เชาวนารมย์
9. นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
10. นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
11. นางสาวจิตติมา ช่างไม้
12. นางวรรณี สมบุญประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
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 ฝ่ายระบบสารสนเทศ
1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
3. นางสาววันทนา ผ่องภักต์
4. นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
5. นางสาวฐิตาภา จิโสะ
6. นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
7. นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา
8. นายปาวรินทร์ พงศ์พฤฒานนท์
9. นางสาวสราลี บัลลังน้อย
10. นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
11. นายจักรพันธ์ รอดกิ่ง
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 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
นายจักรพันธ์ อินสุด
นางสาวสุธิสา แจ่มสุข
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ

ประจาสานักคอมพิวเตอร์ มศว องรักษ์
8. นายเฉลิมพล คานิกรณ์
9. นายธนกฤต อุบลวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
3. นายปวริศร เมธานันท์
4. นายภัทรชัย ไชยมงคล

 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
1. นายสันติ สุขยานันท์
2.
3.
4.
5.

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายเอนกวิทย์ พลรบ
นายถาวร หงษ์ทอง
นายอุดร วงษ์ไทย
นายสมภพ ศรีเอียง
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 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
1. นายธนรรณพ อินตาสาย

หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

2. นายสุกิจ วินัยธรรม
3. นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์
4. นายอานาจ นิ่มนวล

9

สภาพทางกายภาพของส่วนงาน
สานักคอมพิวเตอร์มีที่ทาการตั้งอยู่ที่อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 11 - 14 และอยู่ที่อาคาร
เรียนรวม ชั้น 3 สานักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่ งออกเป็นห้องบรรยาย
เพื่ อ การเรี ย นการสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอนและการบริ ก าร ห้ อ ง Smart
Classroom ห้อง Active Learning ห้องประชุม และบริการ Helpdesk ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
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เครื่องฉายสัญาณภาพคอมฯ

ที่นั่งฟังบรรยาย (ที่)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

จุดต่อเครือข่าย (จุด)

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน
ห้อง 34 -1104
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
(ห้องบรรยายบัวศรี)
ชั้น 11
Smart Classroom
ห้อง 34 -1103
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
Active Learning
ชั้น 11
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
ห้อง 34 -1101
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 11
ห้อง 34 -1102
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 11
ห้อง 302/1
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 องครักษ์
ห้อง 302/2
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 องครักษ์
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการ
ห้อง 34 – 1101
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 11
ห้อง 34 -1102
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 11
ห้อง 301
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 องครักษ์
Active Learning

เครื่องวิชวลไลเซอร์ (เครื่อง)

สถานที่ตั้ง

เครื่องขยายเสียง (ชุด)

ประเภทห้อง

พื้นที่ (ตร.ม.)

ตารางที่ 1 ข้อมูลห้องให้บริการ/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

264

1

1

1

66

1

66

117

1

-

1

20

-

21

132

1

-

1

-

32

32

194

1

-

1

-

42

42

90
90

1
1

-

1
1

-

36
35

41
50

132

1

-

1

-

32

32

194

1

-

1

-

42

42

216

1

1

1

-

101

102

พื้นที่ (ตร.ม.)

เครื่องขยายเสียง (ชุด)

เครื่องวิชวลไลเซอร์ (เครื่อง)

เครื่องฉายสัญาณภาพคอมฯ

ที่นั่งฟังบรรยาย (ที่)

เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

จุดต่อเครือข่าย (จุด)

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 12

264

1

-

1

40

-

25

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 14
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ชั้น 12
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 องครักษ์

27

-

-

1

13

-

13

72

1

-

1

13

-

13

35

-

-

-

10

-

21

1,827

11

2

12

162 321

ประเภทห้อง

สถานที่ตั้ง

4. ห้องประชุม
ห้อง 34 – 1202
(ห้องประชุม
ดร.สุนทร แก้วลาย)
ห้อง 34 – 1401
(ห้องประชุมสานักงาน)
ห้อง 34 – 1201
(ห้องประชุมทางไกล 1)
ห้อง 303
(ห้องประชุมทางไกล 2)

รวมทั้งสิ้น

500

สาหรับในปีนี้ สานัก คอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้อง
ประชุม ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการและจัดพื้นที่ส่วนกลางสาหรับผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน การศึกษาค้นคว้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและทันสมัย

เคาเตอร์ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

11

ห้องบรรยายบัวศรี (Smart Classroom)

ห้อง 34 -1103 (Active Learning)

ห้องบริการศึกษาค้นคว้า

12

โครงสร้างพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการในเรื่องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกากับดูแลเครือข่าย “บัวศรี”
ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวาง
เครือข่ายใยแก้วนาแสงให้ครอบคลุมทุกคณะ/ส่วนงานของมหาวิทยาลัย สาหรับการรองรับงานพัฒนาและ
การใช้งานระบบสารสนเทศ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศห้องสมุด ระบบการเรียน
การสอนทางไกล และระบบโทรศัพท์สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นกลไกสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการเรียน การสอน และการวิจัย
และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัยรวมถึงเป็นเส้นทางสาหรับการเชื่อมโยง
การใช้ทรัพยากรและการติดต่อสื่อ สารแลกเปลี่ยนข้อมูล ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย และการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 2 ข้อมูลเครือข่ายบัวศรี
ขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth)
ระหว่าง สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กับ มศว ประสานมิตร

10 Gbps

ระหว่าง สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กับ มศว องครักษ์

10 Gbps

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ มศว องครักษ์ (ช่องทางหลัก)

1 Gbps

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ มศว องครักษ์ (ช่องทางสารอง)

100 Mbps

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

40 Mbps
1 Gbps

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

20 Mbps

ระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก

20 Mbps

ระหว่าง มศว ประสานมิตร ไปยัง โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

10 Mbps

เครือข่ายหลัก (Campus Backbone)

1/10 Gbps

จุดใช้บริการ (Bandwidth to Desktop)

100/1,000 Mbps
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โครงข่ายใยแก้วนาแสง (Optical Backbone)
ระหว่างอาคาร ภายใน มศว ประสานมิตร

32 อาคาร

ระหว่างอาคาร ภายใน มศว องครักษ์

52 อาคาร

จานวนอุปกรณ์สวิตช์ (Switch)

174 เครื่อง

จานวนเครื่องแม่ข่าย (Server)

54 เครื่อง

จานวนเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server)

203 เครื่อง

ความจุของระบบจัดเก็บข้อมูล
จานวนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)

20 เครื่อง

ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

1,327 TB

จานวนจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน (WiSE)

1,910 จุด

จานวนจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน (ความร่วมมือกับภาคเอกชน)

1,526 จุด

โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายบัวศรี (VoIP)
หน่วยงานใช้บริการ

49 ส่วนงาน

จานวนหัวเครื่องโทรศัพท์

1,000 เครื่อง

จานวนจุดเชื่อมเครือข่าย (UTP)

3,700 จุด

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

4,000 เครื่อง

จานวนเครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)

6 เครื่อง

จานวนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)

2 เครื่อง
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ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

แผนภาพ 2 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
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งบประมาณ
สานักคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
77,566,500 บาท (เจ็ ด สิ บ เจ็ ด ล้ า นห้ า แสนหกหมื่ น หกพั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) จากงบประมาณรายจ่ า ย
(เงินอุดหนุนจากรัฐ) จานวน 46,769,700 บาท (สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และ
จากงบประมาณเงินรายได้ จานวน 30,796,800 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ

30,796,800, 40%

46,769,700, 60%
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณ
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบกลาง

เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

0

0

46,769,700

0

0

0

งบประมาณเงินรายได้

0

17,310,900

6,473,700

4,605,200

1,907,000

500,000

เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐ)
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งบประมาณเงินรายได้

ในปีน้ี สานักคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเงินเหลื่อมปี จานวน 17,750,000 บาท และ
ได้รับโอนงบประมาณเงินระหว่างปี จานวน 761,420 บาท รวมเป็นเงิน 18,511,420 บาท (สิบแปดล้าน
ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
1. อนุมัติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น เงิ น เหลื่ อ มปี งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
• งบเงินอุดหนุน – งบพัฒนามหาวิทยาลัย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการจ้างปรับปรุ งศูนย์
คอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication
Center) จานวนเงิน 17,750,000 บาท
2. ได้รบั โอนงบประมาณเงินระหว่างปี จากส่วนการคลัง ดังนี ้
• งบรายจ่ายอื่น – ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 327,340 บาท
• งบรายจ่ายอื่น – ค่าใช้จ่ายบริการศูนย์ฉีดโควิด 19 จานวน 434,080 บาท
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านตามภารกิจของสานักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการวิชาการ และสนั บ สนุ น งานวิ จั ย
และงานอื่น ๆ

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบรั ก ษาความปลอดภั ย บนเครื อ ข่ า ยบั ว ศรี ทั้ ง ที่
ประสานมิตรและองครักษ์ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้รองรับความเร็ ว 10 Gbps โดยได้
ติ ด ตั้ ง ระบบ I-Pass และ Firewall ที่ ร องรั บ การส่ ง ข้ อ มู ล 10 Gbps และเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 10 Gbps ทั้งประสานมิตรและองครักษ์

 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย
สานักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายของมหาวิ ท ยาลั ย (WiSE : Wireless
Services for Education) เพื่อรองรับการเรียนการสอน โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
(Access Point) ที่ ร องรั บ เทคโนโลยี ใ หม่ Wi-Fi 6 จ านวน 1,200 เครื่ อ ง ภายในห้ อ งเรี ย นทุ ก ห้ อ งเรี ย น
ทั้งประสานมิตรและองครักษ์
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 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารองข้อมูล
สานักคอมพิวเตอร์ได้ปรั บ ปรุ ง ระบบส ารองข้ อ มู ล จากเครื่ อ ง Physical Server มาเป็ น Virtual
บนระบบ Hyper-Converged Infrastructure เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การระบบผ่ า น Windows Admin
Center และเข้าสู่ระบบการส ารองข้อมู ลตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสารองข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ โดย
ได้ออกแบบระบบให้มีการสารองข้อมูลไปยัง มศว องครักษ์
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จากรูป การสารองข้อมูล (backup) จากงาน Production และเข้าไปสู่ระบบสารองข้อมูล โดยมี
การสารองข้อมูลที่ประสานมิตร จานวน 4 เครื่อง และองครักษ์ จานวน 4 เครื่อง

 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center)
ปั จ จุ บั น ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ก ลาง (Data Center) มี อุ ป กรณ์ ด้ า นไอที ติ ด ตั้ ง เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนมาก
มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและความเย็นภายในห้องคอมพิวเตอร์กลาง สานักคอมพิวเตอร์จึงได้ดาเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์กลาง โดยได้เปลี่ยน
เบรกเกอร์ใหม่และทาการ balance phase ระบบไฟฟ้าให้สามารถกระจายการใช้งานกระแสไฟฟ้าไปยัง
phase ไฟได้อย่างสมดุล รวมถึงการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศสลับการทางานอัตโนมัติชุดใหม่ทดแทน
ของเดิมให้ความเย็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 เตรียมความพร้อมระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
การเตรียมความพร้อมระบบเพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ซึ่งสถาบันการศึกษาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปจนถึ งวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดังนัน้
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรือ่ งนี ้ ได้ดาเนินการในเบือ้ งต้นดังนี ้
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ
คณะกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. ประกาศเรื่องนโยบายคุ๊กกี้ (Cookie Policy) ให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยดาเนินการ
จัดเตรียมการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ส่วนงาน เพื่อแจ้งการจัดเก็บข้อมูล
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คุ้กกี้ (Cookie) ให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนงานทราบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วน
บุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
3. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อชี้แจ้งและทาความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมและดาเนินการในส่วน
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
4. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
❑ นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็ นการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการเก็บรวบรวม การรักษา การใช้ การ
เปิ ดเผย รวมถึงสิทธิ ต่างๆ ของบุคลากรและนิ สิตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ทุก คนมี ค วามเข้า ใจในการคุม้ ครองและการปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ ข้อ มูล ส่วนบุคคล
ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
❑ ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็ นการระบุถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้งานและบริการระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/บุคลากร/อาจารย์หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ยินยอมให้มหาวิทยาลัย สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้าที่มีอยูก่ บั มหาวิทยาลัยภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ส่วนงานจัดทาการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ส่วนงาน
เพื่อแจ้งการจัดเก็บข้อมูลคุ้กกี้ (Cookie) ให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนงานทราบ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
 กระบวนการทางานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ มศว
ปัจจุบันระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีการให้บริการข้อมูลกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นบริ ก ารเว็ บ เซอร์ วิ ส ในรู ป แบบ SOAP Webservice ซึ่ ง ระบบ
สารสนเทศที่พัฒนามีการเชื่อมโยงและสามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางร่วมกัน (Data Concurrency) ตอบสนอง
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้าซ้อนของข้อมูล (Data redundancy) รวมทั้งลดความขัดแย้งของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (Data Inconsistency)

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019)
สานักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME
2019 : Srinakharinwirot University Planning REgistration Management, Etc 2019)
1. งานรับนิสิตใหม่
ในภาคการศึ ก ษา 1/2564 ระบบรั บ นิ สิ ต ใหม่ ได้ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบเพิ่ ม เติ ม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้
❑ การบันทึกข้อมูลชื่อรอบ Clearing House
เจ้าหน้าที่งานรับ นิสิตใหม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลชื่อรอบ Clearing House
และลาดับการแสดงผลในแต่ละปีการศึกษาได้
URL
https://supreme.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
เจ้าหน้าที่งานรับนิสิตใหม่
เปิดให้บริการ ภาคการศึกษา 1/2564
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❑ การตรวจสอบหลักฐานการสมัครของผูส้ มัครสอบ (Portfolio)
เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถเข้า มาตรวจสอบการแนบแฟ้ มสะสมผลงาน( Portfolio) ของ
ผู้สมัคร และเรียกดูไฟล์ได้ เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลหาย
URL
https://supreme.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
เจ้าหน้าที่งานรับนิสิตใหม่
เปิดให้บริการ ภาคการศึกษา 1/2564

❑ การบันทึกสถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกนอกระบบงานรับนิสติ ใหม่
สามารถจัดเก็บข้อมูลการรับสมัครนอกระบบ และออกรายงานในรูปแบบ ไฟล์ PDF
และ Excel
URL
https://supreme.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
เจ้าหน้าที่งานรับนิสิตใหม่
เปิดให้บริการ ปีการศึกษา 1/2564
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❑ ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร (Portfolio)
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและแก้ไขหลักฐานการสมัครผ่านระบบได้ด้วยตนเอง
URL
กลุ่มผู้ใช้
เปิดให้บริการ

https://admission.swu.ac.th
นิสิต
ภาคการศึกษา 1/2564

❑ ปรับรูปแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครสอบ
ปรับแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครสอบ เป็นแบบ Cross Bank Bill Payment เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่นิสิตสามารถชาระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านธนาคารได้หลาย
ธนาคาร
URL
กลุ่มผู้ใช้
เปิดให้บริการ

https://admission.swu.ac.th
นิสิต
ภาคการศึกษา 1/2564
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2. งานหอพัก
ส่วนกิจการหอพักนิสิตได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจองหอพักของนิสิตเก่า โดยให้นิสิตเก่า
จองคิ ว ก่ อ นถึ ง จะมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สู่ ร ะบบการจองหอพั ก เพื่ อ จองหอพั ก ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งรูปแบบการจองหอแบบเดียว หรือ การจองหอแบบกลุ่ม พร้อมทั้ง
สามารถสั่งพิมพ์ใบชาระเงินค่าหอพักได้ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใบชาระเงินเป็นแบบ
Cross Bank Bill Payment เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ นิ สิ ต ช าระเงิ น ผ่ า นธนาคาร
ได้หลายธนาคาร
URL
กลุ่มผู้ใช้
เปิดให้บริการ

https://supreme.swu.ac.th
นิสิต
ภาคการศึกษา 1/2564

3. SWU Mobile
SWU Mobile เป็ น Mobile Application ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถือ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์
บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในปัจจุบันมีการใช้งาน
อย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
สาหรับในปีนี้ ได้เพิ่มฟังก์ชันการทางานเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนิสิตในการเข้าใช้งาน
ระบบ SUPREME 2019 โดยนิ สิ ต login เข้ า SWU Mobile ที่ เ ดี ย ว สามารถเข้ า ระบบ
SUPREME 2019 เพื่อตรวจสอบข้อมุลตารางเรียน ตรววจสอบผลการเรียน ได้
ส าหรับในปีนี้ ส านักคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มเติมข้อมูล ใน SWU Mobile และได้ เชื่อม Link
มายังระบบ SUPREME 2019 เพื่อให้นิสิตสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอน ผลการเรียนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยนิสิตไม่ต้อง login เข้ามาใหม่
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กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต

คณาจารย์
นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากร มศว

ข้อมูล
1. ตารางเรียนตามปีการศึกษา
2. ประวัติการเข้าร่วม กิจกรรมนิสิต
3. ตรวจสอบผลการเรียน
ตารารางสอน
บริการห้องสมุด ตรวจสอบรายการหนังสือยืม /
หนังสือจอง / และประวัติการเสียค่าปรับ

4. งานขอรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี น โยบายให้ ค วาม
ช่วยเหลื อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในภาค
การศึกษา 1/2564 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย
ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาและให้นิสิตทาการลงทะเบียนขอรับสิทธิส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมสาหรับนิสิตในการขอรั บสิทธิ
ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตใน
สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ และส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ มี ก ารปรั บ การพิ ม พ์ ซ้ าใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมทั้งหน้าจอรายงาน
สาหรับตรวจสอบการยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
URL
https://supreme.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
นิสิต
เปิดให้บริการ 26 สิงหาคม 2564
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หน้าจอขอรับสิทธิ์ สาหรับนิสิตรหัส 64

หน้าจอขอรับสิทธิ์ สาหรับนิสิตรหัส 63 ลงไป

5. งานยื่นผลสอบ
งานการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านงานคาร้องออนไลน์ นิสิตสามารถเลือกยื่นคะแนน
ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL TOEIC IELTS หรือ SWU SET พร้อมแนบภาพผลคะแนน ผ่าน
Portal นิสิต ข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษจะถูกนาไปแสดงผลใน Transcript
URL
http://supreme.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
นิสิตปริญญาตรี
เปิดให้บริการ ภาคการศึกษา 1/2564
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6. งานจัดทาดิจิทัลทรานสคริปต์
ระบบบริ ห ารจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพการศึ ก ษา (SUPREME 2019 : Srinakharinwirot
University Planning REgistration Management, Etc 2019) ไ ด้ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ท ร า น
สคริปต์จากรูปแบบกระดาษเป็นดิจิทัล ในระยะแรกเปิดให้บริการสาหรับนิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นิสิต
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสมั ครงานหรื อ เรี ย นต่ อ ได้ ทั น ที อ านวยความสะดวก
แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเข้าถึง Digital Transcript ของตนเองได้ผ่านระบบงาน
ศิษย์เก่า สามารถ Download เอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดภาระค่ าใช้จ่ ายในการ
เดินทางไปยังสถานศึกษาเพื่อขอ Transcript ฉบับใหม่ หรือ ค่าใช้จ่ายในการรับเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ด้านหน่วยงานที่ต้องใช้ Transcript จะช่วยลดภาระและขั้นตอนในการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารส าคั ญ ทางการศึ ก ษาได้ และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า Digital
Transcript ที่ มี Digital Signature เป็ น เอกสารจริ ง ที่ อ อกโดยมหาวิ ท ยาลั ย และไม่ ถู ก
ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีอานาจหน้าที่ รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทา
และจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษลงได้ในระยะยาว
URL
http://supreme.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
นิสิตปริญญาตรี ศิษย์เก่า
เปิดให้บริการ ภาคการศึกษา 2/2564

7. ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563 ได้พัฒนาระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ส่ ว นของการตรวจสอบข้ อ มูลตามเกณฑ์ร ะดั บ บั ณฑิตศึกษา
(เพิ่มเติม) ประกอบไปด้วย คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการ
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ตรวจสอบได้เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศจากระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) และระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การศึกษา (SUPREME2019)
URL

http://tqf.swu.ac.th/

กลุ่มผู้ใช้

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ประเมิน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ

เปิดให้บริการ กรกฎาคม 2564

8. งานสารสนเทศสาหรับผู้ปกครองนิสิต
นิสิตสามารถกาหนดได้ว่าจะให้ผู้ปกครองเข้าดูข้อมูลการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา /
ผลการเรี ย นของตนเองได้ โดยสามารถระบุ E-mail ของผู้ ป กครองในหน้ า รายงานตั ว
เข้าเป็นนิสิต เพื่อให้ระบบจัดส่ง user name / password สาหรับการเข้าเรียกดูข้อมูลของนิสิต
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URL
http://supreme.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
นิสิตปริญญาตรี บุคคลทั่วไป
เปิดให้บริการ ภาคการศึกษา 2/2564

 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS : Human Resource Information System)
ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล (HURIS : HUman Resource Information System) มี ก าร
ดาเนินการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม ได้แก่
1. งานทะเบียนประวัติ
พัฒนาหน้าจอติดตามทะเบียนประวัติบุคลากร เพื่อใช้สาหรับ ติดตามการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติของบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลการศึกษา
URL
http://huris.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เปิดให้บริการ พฤศจิกายน 2563
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2. งานลา
❑ ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาหน้าจอสอบถามข้อมูลการมาทางานตามรอบการ
ประเมิน /ปี ง บประมาณ สาหรับสอบถามข้อมูลการลา การขาด การสาย ตาม
ประเภทบุ ค ลากร ตามรอบการประเมิ น ส าหรับ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ตาม
ปี งบประมาณสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจา และตามประเภทการลา โดย
คานวณวันลาเป็ นรายเดือนได้
❑ ปรับปรุงหน้าจอการส่งข้อมูลวันลาสะสมประจาปี โดยเพิ่มการแจ้งเตือน 2 กรณี ดังนี ้
− หน้าจอส่งข้อมูลการลาสะสมประจาปี แจ้งเตือนกรณีมีรายการวันลาที่มี
สถานะรอการอนุมัติ เพื่อให้ส่วนงานตรวจสอบข้อมูลการลาที่รออนุมัติก่อน
ส่งข้อมูลวันลาสะสมประจาปี
− หน้าจออนุมัติการลา/ยกเลิกการลา แจ้งเตือนกรณีต้องการแก้ไขข้อมูลวันลา
ภายหลังส่งข้อมูลวันลาสะสมแล้ว ส่วนงานสามารถติดต่อส่วนทรัพยากร
บุคคลเพื่อดาเนินการส่งข้อมูลวันลากลับไปยังส่วนงานเพื่อแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลวันลาสะสม
− ได้ดาเนินการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาหน้าจอสอบถามข้อมูลการมา
ทางานตามรอบการประเมิน/ปีงบประมาณ สาหรับสอบถามข้อมูลการลา
การขาด การสาย ตามประเภทบุ ค ลากร ตามรอบการประเมิ น ส าหรั บ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามปี ง บประมาณส าหรั บ ข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจา และตามประเภทการลาโดยคานวณวันลาเป็นรายเดือน
URL
http://huris.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
ส่วนงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
เปิดให้บริการ กันยายน 2564
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3. ภาระงาน
ปรับปรุงหน้าจอบันทึกภาระงานเพิ่มเติมให้สามารถแสดงผลและทางานบนบราว์เซอร์ต่างๆ ได้
URL
http://huris.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
บุคลากรภายในส่วนงาน
เปิดให้บริการ กรกฎาคม 2564

 ระบบแบบสารวจออนไลน์ (e-Survey)
มีการปรับปรุงทั้งระบบให้สามารถทางานได้บนเบราวเซอร์อื่นๆ นอกเหนือจาก Internet Explorer
และเพิ่มเงื่อนไขการไม่แสดงผลรายงานสถิติข้อมูลแบบสาธารณะ หากต้องการดูข้อมูลสถิติตรวจสอบได้จาก
หน้าจอของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
URL
กลุ่มผู้ใช้

http://esurvey.swu.ac.th/
ส่วนงาน นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป
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 ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Training)
หน้าแรกของระบบ
❑ ปุ่ มสมัครเข้ารับการอบรมแสดงจานวนหัวข้อการอบรมที่สมัครได้สงู สุด
❑ ปรับ การเปิ ด ให้ส มัค รการอบรม เดิ ม จะเปิ ด การอบรมตั้ง แต่วัน ที่ เ ปิ ด ให้ส มัค ร
การอบรมที่นอ้ ยที่สุดและจะปิ ดเมื่อวันที่สิน้ สุ ดมากสุดของโครงการ เปลี่ยนเป็ น
ให้สมัครตามช่วงวันและเวลาที่กาหนด
❑ เมื่อคลิกรายละเอียดจะแสดงลิงก์แบบสอบถามจากระบบ e-Survey
❑ เพิ่มปุ่ มยื่น/ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
URL
http://train.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
ส่วนงาน นิสิต อาจารย์ บุคลากร
เปิดให้บริการภาคการศึกษา 1/2564

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS)
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
URL
http://fis.swu.ac.th/rmqa/
กลุ่มผู้ใช้
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ส่วนงาน
เปิดให้บริการ ปีการศึกษา 2564
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หน้าจอบันทึกข้อมูลและสรุปรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงาน

 การประยุกต์ใช้ Google Sheet Web App
ในปัจจุบันสานักคอมพิวเตอร์มีการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับ Google และการนา
เครื่องมือของ Google Sheets เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกของการทางานเป็นทีมและเพื่อประโยชน์ในการ
ใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นาเอาการเขียนสคริปต์ (App Script) เพื่อทางานร่วมกับเว็บแอป
พลิเคชันในการทาระบบค้นหาข้อมูลและแสดงผลลัพธ์จากข้อมูลสเปรดชีท สามารถค้ นหาข้อมูลได้ในเวลา
เดียวกันกับที่มีการเพิ่ม แก้ไขข้อมูลภายในสเปรดชีท
ตัวอย่าง การค้นหาข้อมูลบุคลากรและนิสิตต่างชาติ สาหรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน (จุด2) ติดตั้งใช้
งานที่จุด 2 ลงทะเบียน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 มศว ประสานมิตร เปิดให้บริการ 14 มิถุนายน 2564

การประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Google Form ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลลง Google Sheets และแสดงผล
ผ่านเว็บ ตัวอย่างการค้นหาสถานะการขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

URL
https://supreme.swu.ac.th/portal/reqreceipt.php
กลุ่มผู้ใช้
นิสิตและส่วนการคลัง สานักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร
เปิดให้บริการ 16 กันยายน 2564
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 พัฒนาระบบสถานีคุณภาพอากาศ มศว (SWU AQI)
คณะวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้ อมและการท่อ งเที่ย วเชิ งนิ เวศร่ วมกั บสานั กคอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งสถานีตรวจคุณภาพอากาศ มศว ประสานมิตร เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและแสดง
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาโปรแกรมสาหรับ
ดึงข้อมูลค่าดัชนีคุณภาพอากาศ เพื่อแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์
URL
https://aqi.green.swu.ac.th
กลุ่มผูใ้ ช้งาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทัว่ ไป
เปิดให้บริการ มีนาคม 2564

 ระบบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติและแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสานักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สาหรับให้ส่วนงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยเข้ารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่แต่ละส่วนงานได้รับมอบหมาย และส่งรายงานเพื่อให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน
URL
https://bsc.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้งาน ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เปิดให้บริการ มิถุนายน 2564
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 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บรายวิชา (SWU Moodle)
SWU Moodle เป็ น ระบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ ที่ ผู้ ส อนสามารถบริ ห ารจั ด การรายวิ ช า
ตลอดจนอัปเดตเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นผู้เรียนผ่านทางเว็บไซต์ เช่ น การแสดงความคิดเห็น การ
มอบหมายงาน การส่งงาน การทาแบบทดสอบ เป็นต้น และจากสภาวะการแพร่กระจายระบาดของเชื้อ
COVID-19 ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์ สานักคอมพิวเตอร์จึงได้ทาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่าย SWU Moodle และ
ปรับเวอร์ชั่นระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็น Moodle 3.8 ติดตั้ง Plugin และ Theme เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และให้การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบผ่านทางออนไลน์
Activity modules
• Custom certificate
• Game: Crossword
• H5P
• Questionnaire
Blocks
• Completion Progress

ใบประกาศนียบัตร
เรียนรู้คาศัพท์
การสร้างเนื้อหาแบบ Interactive
แบบสอบถาม
แถบแสดงสถานะของการทากิจกรรมใน
รายวิชา
เครื่องมือสาหรับ Gamification (give
experience points)

• Level up!
Editors
Atto HTML editor / Atto plugins
• More font background colors
• More font colors
• Teams Meeting

การสร้างสีพื้นหลังตัวอักษรหรือข้อความ
การสร้างสีตัวอักษรหรือข้อความ
การสร้าง link การประชุมบน MS Teams
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Course formats
• Grid format
• Edwiser RemUI Course Format
• Tile format
Themes
• Moove

รูปแบบการแสดงหัวข้อแบบ Grid

เป็นธีมที่ทันสมัยเรียบง่าย โดยสามารถย่อ
คอลัมน์ด้านข้างทั้งสอง Navigation drawer
และ block เพื่อให้ได้พื้นที่สูงสุดในการการ
แสดงเนื้อหา

URL
https://moodle.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้งาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร
เปิดให้บริการ มกราคม 2564

 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ DDN
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ด าเนิ น การเพิ่ ม
เครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับจานวนเว็บไซต์ที่มากขึ้น
บนระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ ด้ ว ย DNN
(DotNetNuke) และเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยมากขึ้น สานักคอมพิวเตอร์จึง
ได้ติดตั้งและปรับเวอร์ชั่นระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์เป็น DNN 9.8 ที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในการสร้างเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
เปิดให้บริการ มกราคม 2564
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 การพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการศึกษาเพื่อเลือกเครื่องมือที่รองรับการใช้งานในการจัดทาระบบ
Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยเลือกเครื่องมือ Power BI และได้จัดทา Data Model
ตัวอย่าง สาหรับการนาเสนอข้อมูล ต่อไปนี้
● นิสิตปัจจุบัน
● บุคลากร
● TCAS

URL
https://bi.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้งาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป
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สถิติการให้บริการ
ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การเรี ย น การ
สอน เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ ห้องบรรยาย
ห้ อ ง Smart Classroom ห้ อ ง Active Learning
ห้ อ งประชุ ม และบริ ก าร Helpdesk แก่ นิ สิ ต
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคล
ทั่วไป
เนื่องจากในปีนี้เกิดการระบาดของเชื้อโรค
COVID-19 ที่ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว และ
กว้ า งขวาง มี ผู้ ติ ด เชื้ อ และผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคดั ง กล่ า วในอั ต ราที่ สู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศ
งดใช้อาคารและให้บุคลากรทางานจากสถานที่พักอาศัย (Work From Home) จึงทาให้บางบริการไม่สามารถ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ได้ แ ก่ บริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การเรี ย นการสอน งานบริ ก ารเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการ ตลอดจนห้อบรรยาย ห้อง Smart Classroom และห้อง Active Learning
โดยสรุปในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตารางที่ 3 สถิติการเข้าใช้บริการสานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ปี พ.ศ.
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวมทั้งหมด

จานวน
(คน)
2,639
2,137
1,062
2,006
2,083
849
192
414
11,382

มศว ประสานมิตร
จานวน
จานวน
(ครั้ง)
(ชม. : นาที)
9,667
6,921 : 38
9,334
6,778 : 19
4,863
3,457 : 46
7,330
4,950 : 18
7,703
5,209 : 13
3,441
2,413 : 08
955
612 : 25
1,850
1,169 : 44
45,143
31,512 : 31

แหล่งข้อมูล : ระบบ UMS Access Stat (ประตูอัตโนมัติ)
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จานวน
(คน)
1,949
1,905
537
1,072
1,124
623
512
591
8,313

มศว องครักษ์
จานวน
จานวน
(ครั้ง)
(ชม. : นาที)
7,381
5,889 : 36 : 31
7,517
5,052 : 11 : 21
3,341
2,475 : 38 : 21
5,059
3,598 : 20 : 01
4,885
3,663 : 33 : 24
3,083
2,103 : 45 : 24
3,766
2,183 : 39 : 33
4,116
2,439 : 42 : 39
39,148
27,406 : 27 : 14

ตารางที่ 4 สถิติการใช้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนงาน

วัตถุประสงค์การใช้บริการ (ชั่วโมง:นาที)
การเรียน/ การสอน

ประชุม

ฝึกอบรม

ไม่ระบุ

อื่นๆ

มศว ประสานมิตร
สานักคอมพิวเตอร์
คณะแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สานักงานอธิการบดี
สานักหอสมุดกลาง
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

156.30
7
26
123.30
-

333.30
315
7
9
2.30
-

304.30
103.30
192
9
-

-

55
45
7
3

มศว องครักษ์

1,272

72.30

42

-

-

สานักคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะพลศึกษา
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

575
230.30
259

72.30
-

42
-

-

-

79
28
100.30

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

1,428.30

406

346.30

-
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แหล่งข้อมูล : roombook.swu.ac.th > งานรายงาน > รายงานการใช้ห้อง > แบ่งตามประเภทห้อง > ห้องประชุม
ตารางที่ 5 สถิติการใช้บริการ Help desk ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน ปี พ.ศ

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564

มศว ประสานมิตร
นอกสถานที่
ทางโทรศัพท์
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ครั้ง) (ชม.:นาที) (ครั้ง) (ชม.:นาที)
35
50.50
14
8.50
26
47.55
13
3.42
37
41
17
7.57
25
55.3
10
5.20
47
52.36
6
1.20
22
24.55
5
1.54
9
7.4
5
0.5
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มศว องครักษ์
นอกสถานที่
ทางโทรศัพท์
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ครั้ง) (ชม.:นาที) (ครั้ง) (ชม.:นาที)
21
22.9
14
3.30
28
72.50
7
0.8
19
15.1
11
1.65
12
15.1
11
1.65
54
41.4
2
2.23
29
27.2
6
2.95
9
7.8
11
3

เดือน ปี พ.ศ

พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวมทั้งหมด

มศว ประสานมิตร
นอกสถานที่
ทางโทรศัพท์
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ครั้ง) (ชม.:นาที) (ครั้ง) (ชม.:นาที)
5
8.05
3
0.54
10
22
40
4
9
11
5
1.20
8
7.50
4
0.55
0
0
9
4.45
233

325.49

91

38.45

มศว องครักษ์
นอกสถานที่
ทางโทรศัพท์
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ครั้ง) (ชม.:นาที) (ครั้ง) (ชม.:นาที)
6
11.55
10
3.8
1.25
30
66.95
14
18
25.45
12
2.8
27
53.25
7
1
10
5
10
2
494

531.21

61

21.34

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

 การให้บริการตรวจเช็กและให้คาปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริการร่วมกับฝ ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ก
และให้คาปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง
เดื อ นสิง หาคม 2564 โดยนิ สิ ต และบุ ค ลากรจะได้ รั บ ความรู้ ใ นด้ า นการบ ารุ ง รั ก ษาและการดู แ ลเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ การแก้ไขปั ญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์
มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet PC) การให้บริการและให้คาปรึกษาในการเปลี่ยน
รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID) และบัญชีผู้ใช้งาน GAFE (@G) การให้บริการเชื่อมต่อระบบ
เครื อ ข่ า ยเสมื อ น VPN การให้ ค าปรึ ก ษาการใช้ ง าน eduroam และการตรวจเช็ ก และแก้ ไ ขปั ญ หาไวรั ส
คอมพิวเตอร์
สถานที่จัดกิจกรรม
มศว ประสานมิตร
•
•
•
•
•
•

มศว องครักษ์
• อาคารเรียนรวม ชั้น 1
• อาคารอานวยการ (วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ,คณะ
เทคโนโลยีนวตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
ชั้น 1
• อาคารคณะกายภาพบาบัด ชั้น 1
• อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1
• อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1
• อาคารคณะพลศึกษา ชั้น 1
• อาคารศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อ
ความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1
• อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1

อาคารเรียนรวม Learning Tower ชั้น 2
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
อาคารสานักหอสมุดกลาง ชั้น 1
อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1
อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1
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 การบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจาอาคาร
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการร่วมกับ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ จัดโครงการบารุงรักษาอุปกรณ์
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ป ระจ าอาคาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 เพื่ อ บริ ก าร
บารุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจาอาคาร ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและจัดทาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานโดยแสดงเป็นแผนผังการเชื่อมต่อ แผนผังตาแหน่งติดตั้ง ตารางสรุปจานวนอุปกรณ์ ทาการสรุป
ปัญหาที่มีอยู่เพื่อจัดทาแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
สถานที่จัดกิจกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มศว ประสานมิตร
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1
อาคารหอประชุมใหญ่
อาคารศิลปกรรมศาสตร์
อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์
อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
อาคารสถานบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
อาคารสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
อาคารโภชนาการสีเขียว

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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มศว องครักษ์
ส่วนกิจการหอพักนิสิต
หอพักนิสิตอาคาร 1
หอพักนิสิตอาคาร 2
หอพักนิสิตอาคาร 3
หอพักนิสิตอาคาร 4
หอพักนิสิตอาคาร 5-6
หอพักนิสิตอาคาร 7-8
หอพักนิสิตอาคาร 9-10
หอพักนิสิตอาคาร 11
หอพักบุคลากรอาคารกัลยาณมิตร
หอพักบุคลากรอาคารจิตอารี
หอพักบุคลากรอาคารศรีวิจิตร
หอพักบุคลากรอาคารมีน้าใจ
หอพักบุคลากรอาคารไมตรีตอบ
หอพักบุคลากรอาคารมอบความดี

 การเพิ่มพื้นทีใ่ ห้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการร่วมกับฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ จัดโครงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ
Digital One Stop Service (DOSS) เพื่อให้สามารถให้บริการ การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยฝ่ายปฏิบัติการและบริการ (ประสานมิตร) ได้จัดตั้งจุด
ให้บริการ ณ อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 ส่วนฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้จัดตั้งจุดให้บริการ
ณ อาคารแปดเหลี่ยม หอพักนิสิ ต และได้ปรับปรุงช่องทางในการขอรับบริการ โดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ในการติดต่อขอรับบริการดังกล่าว ทาให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการมากขึ้น
Group Line

Line Bot

 การให้บริการติดตั้งและดูแลระบบประชุมออนไลน์แก่ส่วนงานต่างๆ
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ และ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ได้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบ
สาหรับงานประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้การประชุมต่างๆ ของส่วนงานและคณาจารย์ ที่ต้องการจัดประชุม
ในรูปแบบออนไลน์ เป็นไปด้วยเรียบร้อย เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
ประกาศงดใช้อาคารและให้บุคลากรทางานจากสถานที่พักอาศัย (Work From Home)
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 การให้บริการให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาออนไลน์ (Helpdesk)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของ
ผู้รับบริการ สานักคอมพิวเตอร์ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาออนไลน์ (Helpdesk)
โดยผ่ า นช่ อ งทางอี เ มล์ เฟสบุ๊ ค แฟนเพจส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ในการติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารดั ง กล่ า ว ท าให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการขอรับบริการมากขึ้น

อีเมล์

เฟสบุ๊ค แฟนเพจสานักคอมพิวเตอร์
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การบริการวิชาการ
สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(พ.ศ.2562 - 2565) SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบ
และกลไกเพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานและการจัดการของมหาวิทยาลัยที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SSAP6-06 การใช้งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สนับสนุนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการดาเนินงานดังนี้

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
สานักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากร และเพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
รวมถึงเพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
ทางออนไลน์ ดังนี้
วันที่

หลักสูตร/หัวข้อ

ผู้เข้ารับการอบรม

การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบารุงรักษา
ซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ

28 คน

1 - 2 กรกฎาคม 2564
(09.00 - 16.00 น.)

งานสร้างภาพ “ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการ PR”

57 คน

13 กรกฎาคม 2564
(09.00 - 12.00 น.)

การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน

21 คน

15 กรกฎาคม 2564
(09.00 - 12.00 น.)

สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Google Sites

46 คน

20 กรกฎาคม 2564
(09.00 - 12.00 น.)

การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ

90 คน

21 กรกฎาคม 2564
(13.00 - 16.00 น.)

การใช้งานโปรแกรมนาเสนอ

62 คน

22 กรกฎาคม 2564
(09.00 - 12.00 น.)

การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน

50 คน

23 กรกฎาคม 2564
(09.00 - 12.00 น.)

ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/กฎหมาย/PDPA

46 คน

30 มิถุนายน 2564
(13.00 - 16.00 น.)

รวมทั้งสิ้น

882 คน
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46

งานวิจยั
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรในการท างานด้ า นงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์เ พื่ อ ค้ นหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมการทางานวิจัยสถาบันที่มุ่งพัฒนางานในภารกิจต่าง ๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสานักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย
โดยส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณด้ า นงานวิ จั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลากรเป็ น ประจ าทุ ก ปี ส าหรั บ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดโครงการวิจัยดังนี้

 โครงการวิจัยที่สาเร็จ จานวน 1 โครงการ
❑ โครงการวิจัย เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 3”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบบงานเดิม วิเคราะห์ ออกแบบภาพรวมการทางานของระบบให้ครอบคลุมการ
ทางาน สาหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตตามเอกสารคู่มือ
รายวิชา ศษ 591-592
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึประสบการณ์
วิชาชีพครู สาหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 3
3. เพื่อศึกษาผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการในการปฏิบัตกิ ารสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 3
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบลู

ที่ปรึกษา

3. นางสาววิลาวัลย์ บัวขา

ที่ปรึกษา

4. นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล

หัวหน้าโครงการวิจัย

5. นางสาวฐิตาภา จิโสะ

ผู้วิจัย

6. 5.นางสาววันทนา ผ่องภักต์

ผู้วิจัย
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 โครงการวิจัยที่ได้รับทุน จานวน 2 โครงการ
❑ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยข้อมูลบนระบบเครือข่าย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
3. เพื่อให้มีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ และสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบได้
ผู้รับผิดชอบ
1. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

ที่ปรึกษา

2. นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม

หัวหน้าโครงการวิจัย

❑ โครงการวิจัย เรื่อง “ระบบสารสนเทศสาหรับตรวจสอบติดตามสภาพการทางานระบบห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสานักคอมพิวเตอร์ สาหรับความสามารถในการให้บริการระบบอย่างต่อเนื่อง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการทางานที่เหมาะสมในการให้บริการระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบติดตามสภาพการทางานระบบห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้รับผิดชอบ
1. นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข

หัวหน้าโครงการวิจัย

2. นายธนกฤต อุบลวัฒน์

ผู้วิจัย

 บุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัย
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม วิจัยสถาบัน ภาคโปสเตอร์
เรื่ อ ง “การพั ฒ นาระบบการเฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย บนระบบเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
จากการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่" ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
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การทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การท านุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นภารกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างยั่งยืน ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและ
สร้างเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
สานักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
รับผิดชอบในการดาเนินงานจัดทาโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยสรุปผลดาเนินการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

กิจกรรม 1 งานวันสถาปนาสานักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 27 ปี

22 ธันวาคม 2563
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กิจกรรม 2 กิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีใหม่
ห่างกายแต่ใจใกล้กัน”

9 เมษายน 2564

45

ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 27 ปี

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีใหม่ ห่างกายแต่ใจใกล้กัน”
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การพัฒนาบุคลากร
สานักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ และด้านทักษะทางวิชาชีพ โดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
จานวนทั้งสิ้น 60 ครั้ง
ตารางที่ 11 การพัฒนาบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

รายชื่อผู้อบรม

ด้านการ
พัฒนาความรู้

1

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 "ก้าวแรกการเป็น
พนักงาน มศว" ครั้งที่ 6

นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านวิชาชีพ

2

Cabling Design for IP CCTV Solution,
Network SWITCH Design for IP CCTV
Solution

นายสมภพ ศรีเอียง

ด้านวิชาชีพ

3

อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง

ด้านวิชาชีพ

4

Safeguard Your Business from
Ransomware Attacks

นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ

ด้านวิชาชีพ

- Powerful Data with Power BI การ
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลขั้นเทพ
- Power BI & DAX l เทคนิคการสร้าง Data
Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ
- Power BI Workshop : การสร้าง Sales
Dashboard สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลขาย
- Power BI : On the Job Training ฝึกปฏิบัติ
ด้วยการวิเคราะห์จากชุดข้อมูลจริง

นายภัทรชัย ไชยมงคล

5

นายจักรพันธ์ อินสุด
ด้านวิชาชีพ

- Say it with Report : ให้รีพอร์ตพูดแทนคุณ
6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสายปฏิบัติการ นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

ด้านการจัดการ
และการบริหาร

7

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงิน
นางชูศรี เชาวนารมย์
การคลัง การเบิกจ่ายจากสาหรับบุคลากรภาครัฐ
รุน่ ที่ 1

ด้านวิชาชีพ
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รายชื่อผู้อบรม

ด้านการ
พัฒนาความรู้

ลาดับ

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

8

การทาผลงานจากงานประจา เพื่อประกอบการ
ขอเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับชานาญงาน
พิเศษและระดับชานาญการพิเศษ

นายภัทรชัย ไชยมงคล

ด้านวิชาชีพ

9

สัมมนาผู้ประสานงานการดาเนินงานวิจัย "การ
บริหารจัดการด้านงานวิจัย : บทบาทหน้าที่ผู้
ประสานงานวิจัยอย่างมืออาชีพ"

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

ด้านวิชาชีพ

10

"ทักษะแห่งอนาคต" นาพาองค์กรอยู่รอด รับคน
ใหม่ ปรับคนเก่าให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่ง
อนาคต เพื่อพาองค์การไทยอยู่ในยุค New
Normal

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

11

Powering Digital Thailand 2021 (Huawei
Cloud @ Connect)

นางสาวธัญยธรฐ์ พงษ์เฉลิม
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข

ด้านวิชาชีพ

นายจักรพันธ์ อินสุด
12

บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นายปัญญา คามี
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง

ด้านวิชาชีพ
(กรัณฑ์
รัตน์,ปัญญา),
ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
(ดนัย,นาฟีด๊ะ)

13

ค่ายฝึกอบรมการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ครั้งที่ 8 “เทคนิคการทาวิจัยและการทาผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร”

นางสาวสุพัชชา สีเสวก

ด้านวิชาชีพ

ระบบการจัดการให้กู้ยืม (LOS) สาหรับ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์

15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
สื่อสารองค์กร

นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านวิชาชีพ

16

PHP & Jasper Report

นางสาวฐิตาภา จิโสะ
นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา
นางสาวสราลี บัลลังน้อย
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว

ด้านวิชาชีพ

14

นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
ด้านวิชาชีพ

นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
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ลาดับ

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

รายชื่อผู้อบรม

ด้านการ
พัฒนาความรู้

นายบุรฮาน หวังเหล็ม
นางสาววันทนา ผ่องภักต์
นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
17

วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Project ของ
โปรแกรม Jaspersoft Studio CE

นางสาวฐิตาภา จิโสะ
นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา
นางสาวสราลี บัลลังน้อย
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
นายบุรฮาน หวังเหล็ม

ด้านวิชาชีพ

นางสาววันทนา ผ่องภักต์
18

วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน Project ของ
โปรแกรม Jaspersoft Studio CE

นางสาวฐิตาภา จิโสะ
นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา
นางสาวสราลี บัลลังน้อย
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
นายบุรฮาน หวังเหล็ม

ด้านวิชาชีพ

นางสาววันทนา ผ่องภักต์
19

Advanced Switch & Access point (LASA)

นายสันติ สุขยานันท์

ด้านวิชาชีพ

นายสมภพ ศรีเอียง
20

ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

นายอุดร วงษ์ไทย

21

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

22

เทคนิคการปรับแต่งตารางให้สวยงาม ใน
Google Sheets

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นางชูศรี เชาวนารมย์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
นายปัญญา คามี
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
นางสาวนฤดี สุขล้า
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

52

ด้านวิชาชีพ
ด้านเสริมสร้าง
สมรรถนะที่
ต้องการ
ด้านวิชาชีพ

ลาดับ
23
24

25

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

รายชื่อผู้อบรม

Microsoft SQL Server Database
Administration

นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล

หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Cetificate in Public
Procurement : e-CPP) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 หลักสูตรเตรียมความพร้อม
(Preparation Couse) รุน่ ที่ 2/2564

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง

การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม
Microsoft Word

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นางชูศรี เชาวนารมย์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
นายปัญญา คามี
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
นางสาวนฤดี สุขล้า
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านการ
พัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพ

นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
ด้านวิชาชีพ

นายปัญญา คามี

ด้านวิชาชีพ

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
26

แนะนาการจัดทาแผนกลยุทธ์

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
นายปัญญา คามี
นางสาวนฤดี สุขล้า
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล
นายปวริศร เมธานันท์
นายเอนกวิทย์ พลรบ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์

ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏับติงาน

นางสาววันทนา ผ่องภักต์
27

การเผยแพร่สด Live Events ใน MS Teams

นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
นายปวริศร เมธานันท์

53

ด้านวิชาชีพ

ลาดับ
28

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร
การใช้เครื่องมือแต่งภาพมือสมัครเล่น ด้วย
Microsoft Word

รายชื่อผู้อบรม
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นางชูศรี เชาวนารมย์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
นายปัญญา คามี
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
นางสาวนฤดี สุขล้า
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านการ
พัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพ

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
29

The Top 5 Tips & Tricks Powerpoint

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นางชูศรี เชาวนารมย์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
นายปัญญา คามี
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
นางสาวนฤดี สุขล้า
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

ด้านวิชาชีพ

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
30

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWUSARABAN

นายปัญญา คามี
นางสาวนฤดี สุขล้า
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านวิชาชีพ

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
31

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ SWUSARABAN

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านวิชาชีพ

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
32

การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle

นายถาวร หงษ์ทอง

54

ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ลาดับ
33

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

รายชื่อผู้อบรม

การใช้งาน Office365 สาหรับการทางานร่วมกัน นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
นางชูศรี เชาวนารมย์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
นายปัญญา คามี
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
นางสาวนฤดี สุขล้า

ด้านการ
พัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพ

นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล
34

The Future of Data Center + Rack

นายสันติ สุขยานันท์

ด้านวิชาชีพ

นายสมภพ ศรีเอียง
35

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx) การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาโดยใช้ One Page Report

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวสุพัชชา สีเสวก

36

อบรมการใช้ระบบสารสนเทศรองรับการรายงาน นางสาวสุพัชชา สีเสวก
ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับส่วนงาน

37

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ"

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นางชูศรี เชาวนารมย์
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง

ด้านวิชาชีพ
(สุพัชชา), ด้าน
พัฒนาความรู้
วิชาการอื่นๆ
(มหัทธ
วัฒน์,กรัณฑ์
รัตน์,ดนัย)
ด้านวิชาชีพ

ด้านวิชาชีพ

นายปัญญา คามี
38

LINK Totall Indoor Solution (LTIS)

นายสันติ สุขยานันท์

ด้านวิชาชีพ

นายสมภพ ศรีเอียง
39

การใช้งาน Google Apps สาหรับการทางาน
ร่วมกัน (GAFE-Mail, Google Calendar,
Google Drive

นางสาวจิตติมา ช่างไม้

ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

40

การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ

นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์

ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

55

ลาดับ

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

รายชื่อผู้อบรม

ด้านการ
พัฒนาความรู้

41

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
สื่อสารองค์กร

นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

ด้านวิชาชีพ

42

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx)
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้ One
Page Report

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

ด้านวิชาชีพ (สุพัช
ชา), ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ (มหัทธ
วัฒน์,กรัณฑ์
รัตน์,ดนัย)

การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ (Microsoft
Excel)

นางสาวจิตติมา ช่างไม้
นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์

43

นางสาวสุพัชชา สีเสวก

ด้านวิชาชีพ

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
44

การใช้งานโปรแกรมนาเสนอ (Microsoft
PowerPoint)

นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์

ด้านวิชาชีพ

45

เส้นใยแก้วนาแสงและการประยุกต์ใช้งาน

นายธนรรณพ อินตาสาย
นายอานาจ นิ่มนวล

ด้านวิชาชีพ

นายสุกิจ วินัยธรรม
46

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นายสางสุพัชชา สีเสวก
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง

47

ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/
กฎหมาย/PDPA

นางสาวสุธิสา แจ่มสุข
นายเฉลิมพล คานิกรณ์
นายจักรพันธ์ อินสุด
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นายธนกฤต อุบลวัฒน์
นายสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ

ด้านวิชาชีพ (สุพัช
ชา), ด้านพัฒนา
ความรู้วิชาการ
อื่นๆ (สมบุญ
,ดนัย,จุรีรัตน์,นา
ฟีดะ๊ )
ด้านวิชาชีพ,
ด้านพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (ดนัย)

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
48

EdSociate Zoom Webinar ครั้งที่ 6 เพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “วิดีโอสื่อการสอน
ลงทุนหลักร้อย Production หลักล้าน”

นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

56

ด้านวิชาชีพ

รายชื่อผู้อบรม

ด้านการ
พัฒนาความรู้

ลาดับ

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร

49

Converged Digital Infrastructure (Sangfor
HCI) กับการสร้าง Digital Transtormation
ให้กับองค์กรยุคใหม่

นายเอนกวิทย์ พลรบ

ด้านวิชาชีพ

50

Sangfor Road Show 2021 Thailand - Re
Imagine the New Normal

นายสันติ สุขยานันท์
นายเอนกวิทย์ พลรบ

ด้านวิชาชีพ

นายถาวร หงษ์ทอง
51

The Future of Data Center + Rack

นายสันติ สุขยานันท์นายสมภพ ศรีเอียง ด้านวิชาชีพ

52

Cabling and Networking Contes#9

นายธนรรณพ อินตาสาย
นายอานาจ นิ่มนวล

ด้านวิชาชีพ

นายสุกิจ วินัยธรรม
53

รายวิชา ocsc003 การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง นายธนรรณพ อินตาสาย
ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Change Agent)

ด้านการจัดการ
และการบริหาร

54

ติวเข้ม Zero to Hero Azore Fundamental
(AZ-900) "การเปลี่ยนแปลงคนธรรมดาๆ เป็น
ยอดมนุษย์ Cloud"

นายธนรรณพ อินตาสาย

ด้านวิชาชีพ

55

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดเพื่อนาไปสู่
การบริการที่ดี" และเรื่อง "จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ"

ผู้บริหารและบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ ด้านวิชาชีพ
จานวน 45 คน

56

CompTIA CySA+ Training Bootcamp

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม

ด้านวิชาชีพ

57

PoE (Power Over Ethernet) เทคโนโลยีการ
ส่งไฟฟ้าในสายสัญญาณภายในอาคาร

นายสันติ สุขยานันท์
นายสมภพ ศรีเอียง

ด้านวิชาชีพ

58

SWU_Network & wifi iMaster-NCE
Campus

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นางสาวสุธิสา แจ่มสุข
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
นางพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
นายจักรพันธ์ อินสุด
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
นายธนกฤต อุบลวัฒน์
นายเฉลิมพล คานิการณ์

ด้านวิชาชีพ

59

Certified Information System Security
Professional Preparation (CISSP)

นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม

ด้านวิชาชีพ

57

ลาดับ
60

หัวข้อ / เรื่อง / หลักสูตร
EdSociate Zoom Webinar ครั้งที่ 7
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหัวข้อ “ จัดสอบออนไลน์อย่างไรให้ win-win”

รายชื่อผู้อบรม
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

ด้านการ
พัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพ

สานักคอมพิวเตอร์ยังมีการดาเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และทักษะด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดการอบรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• 22 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2564 รูปแบบ
ออนไลน์
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• 4 สิงหาคม 2564
กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง "แนวคิดเพื่อนาไปสู่การบริการที่ดี" และเรื่อง "จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ" ในที่ ประชุม คณะกรรมการผู้ บ ริหารและบุคลากรส านั กคอมพิ ว เตอร์ ครั้งที่ 8/2564 รูปแบบ
ออนไลน์

การจัดการความรู้
สานักคอมพิวเตอร์ได้ มีแผนการจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อเป็น
แนวทางให้องค์กรเกิด การแลกเปลี่ย นเรียนรู้ ภายในองค์กร ทาให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
สามารถนาไปใช้และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น
บุค ลากรมีค วามรู ้ค วามสารถเพิ ่ม มากขึ ้น เพื ่อ ให้ก ารบริก ารของส านัก คอมพิว เตอร์ เป็น ที ่พ อใจของ
ผู้ใช้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2564.มีผลดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ มีตัวชี้วัดหลักจานวน 2 ตัวชี้วัด
จาแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวชี้วัดที่มีผล
การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่มี
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒนาปรั บปรุ งระบบและกลไกในการจั ดการความรู้ มี ตั วชี้ วั ดหลั กจ านวน
2 ตัวชี้วัด จาแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่มี
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ตั ว ชี้ วั ด หลั ก จ านวน
3 ตัวชี้วัด จาแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
สรุป ตัวชี้วัดตามแผนตามแผนจัดการความรู้ สานักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีจานวน 7 ตัวชี้วัด จาแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ
14.29
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ผลการดาเนินงาน
1. บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ จัดทาคู่มือปฏิบัติงานในรอบการประเมิน 1/2564 จานวน 38 คน
2. หน่วยงานภายในสานักคอมพิวเตอร์ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการความรู้ในองค์กร โดยได้รับความรู้จากกิจกรรมเป็นจานวน 36 คน
3. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทุกรายไตรมาส
4. มีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ (สะสมแต้ม) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยการเขียนประเด็นปัญหาและคาถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยเผยแพร่ผ่านสื่อ
ระบบ https://km.cc.swu.ac.th/
6. หน่วยงานภายในสานักคอมพิวเตอร์ดาเนินการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ฝ่ายละ 1 เรื่อง เป็นจานวน 7 เรื่อง
7. คณะกรรมการจัดการความรู้และหัวหน้าฝ่ายหน่วยงานภายในสานักคอมพิวเตอร์ ดาเนินงาน
ตามแผนภาพเทคโนโลยีในการกาหนดองค์ความรู้หลักของสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 2564 โดยมีผลดาเนินงานเสร็จสิ้นเป็นจานวน 25 โครงการ
สถิติบทความ SWUCC-KM
ประจาเดือน

จานวนบทความ (เรื่อง)

จานวนการเข้าชม (ครั้ง)

3
1
28
8
6
6
2
3
43
2
1
2

785
97
5,001
1,782
3,081
2,482
1,475
2,374
52,761
189
597
24,030

กันยายน 2564
สิงหาคม 2564
กรกฎาคม 2564
มิถุนายน 2564
พฤษภาคม 2564
เมษายน 2564
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
ธันวาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
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กิจกรรมสาคัญในรอบปี
สานักคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมสาคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

 สารวจการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เข้าสารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) เพิ่มเติม เพื่อรองรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ณ มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ ตามห้องเรียนของคณะต่างๆ และบริเวณพื้นที่ที่มีนิสิตใช้บริการเป็น
จานวนมากพร้อมทั้งเข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้งาน
เครื อ ข่ า ยบั ว ศรี รวมถึ ง ได้ พู ด คุ ย กั บ นิ สิ ต ถึ ง ความพึ ง พอใจและความต้ อ งการการให้ บ ริ ก ารของส านั ก
คอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 และ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

 ร่วมอภิปรายหัวข้อ “Education Practices” vs “University”, Which One Has
to Be Transformed and Why?
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมอภิปรายหัวข้ อ “Education Practices” vs “University”, Which One Has to Be
Transformed and Why? หัวใจส าคัญ ของทุกปัญ หา คือ เราตั้งคาถามของโจทย์ นั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่ ?
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ปั ญ หาใหญ่ ใ นวั น นี้ คื อ เรามี ปั ญ หาและต้ อ งแก้ ที่ ร ะบบการศึ ก ษาไทย หรื อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ไทย ? ในงาน
Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2563 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วม
ออกแบบและดูแลระบบงานสัมมนาวิชาการแบบออนไลน์ ของงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี และทรงร่วม
ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ณ วังสระปทุม CEMT SWU
(สานักสื่อฯ มศว)
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 โครงการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร สานักคอมพิวเตอร์
สานักคอมพิวเตอร์ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2563-2567 ขึ้น โดยมีคณะกรรมการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร สานักคอมพิวเตอร์กากับ ดูแล
และติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ สาหรับในปีนี้ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม 1 ออมเงิน ออมสุข
กิจกรรม 2 เคล็ดไม่ลับ การเงินเพื่อสร้างสุข
กิจกรรม 3 แชร์ ชวน ชิลล์ ประกอบด้วย
❑ กิจกรรม Chef@Home
❑ กิจกรรม Happy day happy time
❑ กิจกรรม ท่องเที่ยวทิพย์ท่วั ไทย โควิดซาเมื่อไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์)
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้สารวจและประเมิน ผลการสารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรใน
สานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมอยูในระดับมีความสุข (3.61 คะแนน หรือ
ร้อยละ 72.27)
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การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx)
สานักคอมพิวเตอร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ของส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามงานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพของ
สานักคอมพิวเตอร์ ทุกๆ รอบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน
สาหรับในปีการศึกษา 2563 สานักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ได้จัดทาแผนพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) และแผนการวิเคาะห์ปัญหาโดยใช้ one
Page Report พร้ อมทั้ งได้ การรายงานผลด าเนิ นงานแก่ มหาวิ ทยาลั ย อี กทั้ งในปี การศึ กษา 2563 ส านั ก
คอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรม One Page Report มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร คณะทางานประกันคุณภาพฯ และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความรู้
ใหม่ที่ได้รับความสนใจจากบุคลากรเป็นอย่างดี สามารถเพิ่มประสิทธิของการทางานและนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานของสานักคอมพิวเตอร์

การบริหารความเสี่ยง
สานักคอมพิวเตอร์ได้กาหนดให้การควบคุมภายในเป็นภารกิจที่สาคัญภารกิจหนึ่งในการดาเนินการ
ประจาปี และได้ดาเนินกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของสานักคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สาหรับการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการควบคุมภายใน
ตามแนวทางการดาเนินการบริหารความเสี่ยงส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ในประเด็นต่างๆ ตามภารกิจที่สาคัญของ
ส่วนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้
ระเบียบของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ที่กาหนดให้ส่วนงานจัดทาระบบการควบคุมภายใน และกาหนดให้มีการติดตามประเมินผล เพื่อจัดทารายงาน
เสนอส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานักคอมพิวเตอร์ได้จัดท า
แผนจัดการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการกาหนดความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. ระบบลงทะเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กาหนด
2. ผู้รับบริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนได้
ซึ่งมีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชีว้ ัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators KRIs) ของแผนจัดการความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมผู้รับบริการไม่สามารถใช้งานเครือข่าย
ไร้สายภายในห้องเรียนได้ สาหรับกิจกรรมระบบลงละเบียนไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กาหนด ไม่สามารถ
ดาเนินการให้บรรลุตามตัวชี้วัดความเสี่ยงได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงกาหนดให้มีการดาเนินงาน
ในปีถัดไป
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แนวทางการพัฒนาสานักคอมพิวเตอร์ ปี 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic
โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการติดตั้ง FTTX ในหอพักนิสิต มศว องครักษ์
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์
โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจาอาคาร ประจาปี 2565
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน
มศว ประสานมิตร
8. โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019
โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
โครงการพัฒนาระบบการชาระเงินค่าไฟฟ้าหอพักนิสิต
โครงการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS
6. โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน์
7. โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
9. โครงการปรับปรุงการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน
10. โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการค้นคว้าวิจัย
1.
2.
3.
4.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)
โครงการส่งเสริมการผลักดั นการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
โครงการเพิ่มพื้นที่ให่้บริการ Digital One Stop Service (DOSS)
โครงการติดตั้งระบบ AI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้คาปรึกษา (helpdesk)

 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแลเะการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร
1. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องแม่ข่าย สานักคอมพิวเตอร์
มศว องครักษ์
2. โครงการให้บริการตรวจเช็กและให้คาปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือข่ายแก่นิสิต
และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน (จังหวัดนครนายก - อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 3

 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารงานสานักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการพัฒนาบุคลากรสานักคอมพิว เตอร์
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ประจาปี 2565
โครงการจัดการความรู้ของสานักคอมพิวเตอร์
โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรสานักคอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สานักคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการเพื่ อการจัดหารายได้สานักคอมพิวเตอร์
โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2565
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักคอมพิวเตอร์
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คณะผูจ้ ดั ทา
 ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ

รักษาการแทน รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

 บรรณาธิการ
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ

 กองบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
นายสันติ สุขยานันท์
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
นายธนรรณพ อินตาสาย
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล

หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
นักจัดการงานทั่วไป

 ออกแบบรูปเล่มและปก / กราฟิก
นายปวริศร เมธานันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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