งานวิจัยสถาบัน
รายงานผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2552
บทสรุปผู้บริหาร
สานักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนหน่วยงานหนึ่ งของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักด้าน
การดูแล พัฒนา และจัดให้บริการระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของมหาวิทยาลัยด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น ในการดาเนินงานดังกล่าวสานักคอมพิวเตอร์ได้
จัดทาแผนการดาเนินงานส่งเสริมการทางานด้านงานวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ส่งเสริมการทางานวิจัย
สถาบันที่มุ่งพัฒนางานในภารกิจต่างๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์งานให้แก่งานบริการและ
การบริหารงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สานักคอมพิวเตอร์จึง ได้มี การจัดทาแผนปฏิบัติการสานัก
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกปี และในประจาปีงบประมาณ 2552 ได้
ส่งเสริมและจัดสรรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนางานต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณใน
การดาเนินงานไว้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง จัดกระบวนการส่งเสริม การดาเนินงาน การจัดประชุ มเพื่อ
ร่วมกันพัฒนางานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย สาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2552 สามารถผลการ
ดาเนินงาน ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานวิจัย
 ติดตามและส่ ง เสริม ให้ง านวิจั ยที่ของบประมาณสามารถสรุปและส่ง ผลงานวิจั ยฉบับ
สมบูรณ์ได้ 1 โครงการได้แก่ โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 จัดประชุมพิจารณาการนาโครงการวิจัยเดิมมาพัฒนาต่อยอดให้มีความสมบูรณ์และสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่จานวน 1 โครงการ ได้แก่ ระบบสนับสนุนการบริหารทุนวิจัย
ด้วยไอซีที กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ROSE : Research Online
Services)
 จัดทาแผนส่งเสริมงานวิจัยประจางบประมาณ 2552
 จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัย และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย จานวน 1 โครงการ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 1/2553
โครงการวิจัย “การสารวจประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. กลุ่มงานนวัตกรรมสร้างสรรค์
 จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ
 จัดแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมงานด้านไอซี ทีเพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาสานักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย
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 จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน ให้การส่งเสริม และร่วมแก้ปัญหาการดาเนินงาน
เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งการประชุมในระดับฝ่าย ระดับสานักคอมพิวเตอร์
และการประชุมระดับมหาวิทยาลัย
 มีผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนาไปเผยแพร่ และติดตั้งใช้งานได้จานวน 6 งาน ได้แก่
 ระบบภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ (HURIS:Workload)
 กรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสิต (SWU ICT Competency Model)
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (SUPREME2004:Advisory System)
 ระบบการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์ (SUPREME2004: iSTART)
 ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid
Education System)
 ระบบการบูรณาการห้องสมุดดิจิตทัลเพื่อการศึกษาสู่เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
(SWU e-Publications Portal)
ข้อมูลประกอบ
1. แผนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2552
2. แผนปฏิบัติราชการสานักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
2552
3. รายงานสรุปโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย และสถานภาพการดาเนินงานโครงการวิจัย
4. การประชุมเพื่อติดตามผลงาน ส่งเสริม สนับสนุนให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
 การประชุมระดับมหาวิทยาลัย



 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 ครั้งที่ 2/2553
 การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 3/2553
การประชุมระดับสานักคอมพิวเตอร์
 การประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2552
 การประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2553
 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 1/2553
 การประชุมฝ่ายระบบสารสนเทศ ประจาปี 2552

5. การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์
 หน่วยงายภายนอกเข้าศึกษาดูงาน อาทิ สมศ กพร มจพ เป็นต้น
6. การติดตามการนาผลการดาเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการสานักคอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
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การนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลการทางาน
ส่งเสริมให้มีการนาโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการวิจัยต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบสนับสนุนการบริหารทุนวิจัยด้วยไอซีที กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ROSE : Research Online Services)
จัดให้มีการนาโครงการหรืองานมาพัฒนาต่อเนื่องและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการสานัก
คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2553 เช่น โครงการสมรรถนะด้านไอซีที โครงการระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล โครงการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดี โครงการระบบโทรศัพท์ โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้นสรุปผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ดาเนินการ
เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2553

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
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รายนามผลงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2552
ที่
1.

ชื่องานสร้างสรรค์
ระบบภาระงานเชิงปริมาณของ
บุคลากรสายวิชาการ (HURIS :
Workload)





คณะทางานสร้างสรรค์
ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คุณวิลาวัลย์ บัวขา
คุณมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์

แหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์
 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 (ประจาเดือน
มิถุนายน 2552)
 ติดตั้งใช้งาน
http://huris.swu.ac.th

คณะกรรมการจัดทากรอบ
สมรรถนะด้านไอซีที

 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 (ประจาเดือน
กันยายน 2552)



ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คุณพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์

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

ระบบการรับรายงานตัวนิสิตแบบ
ออนไลน์
(SUPREME2004 : iSTART)



คุณพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์

 ติดตั้งใช้งาน
http://istart.swu.ac.th

5.

ระบบการศึกษาไฮบริด มศว
(SWU Hybrid Education System)



ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ และ
คณะ

 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ประจาเดือน
เมษายน 2553)

6.

ระบบการบูรณาการห้องสมุดดิจิทลั
เพื่อการศึกษาสู่เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์
มศว (SWU e-Publications Portal)



ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์
คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ประจาเดือน
มีนาคม 2553)

2.

กรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสิต
(SWU ICT Competency Model)



3.

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
(SUPREME2004 : Advisory
System)



4.



 ติดตั้งใช้งาน
http://publications.swu.ac.th

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

บทสรุปผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน ระบบภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ (HURIS : WorkLoad)
ผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คณะทางาน
1. นางสาววิลาวัลย์ บัวขา
2. นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
งบประมาณสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552

ผลการดาเนินงาน
ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการกาหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการ
สอนและพัฒนานิสิต 2) ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 3) ด้านการบริการวิชาการ 4)
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารและกรรมการ และกาหนดสัดส่วนภาระงานเชิง
ปริมาณของบุคลากรรายบุคคลตามภารกิจเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม1 กลุ่มเน้นภารกิจด้านการสอน กลุ่ม 2
เน้นภารกิจด้านการทาวิจัย และ กลุ่ม 3 เน้นภารกิจด้านบริการวิชาการ
ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กาหนดเป้าหมายของการประยุกต์ไอซีที
เข้าสู่การพัฒนานิสิต บุคลากรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เป็น
เอกภาพเป็นสาคัญ ดังนั้น เมื่ อวิเคราะห์ระบบฐานข้อมู ลที่มีอยู่ จึ งพบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ติดตั้ง
ระบบงานคอมพิวเตอร์ไว้หลายระบบที่สามารถนาข้อมูลจากระบบต่างๆ มาแสดงเป็นภาระงานเชิงปริมาณ
ของบุคลากรรายบุคคลได้ เช่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบบริการการศึกษา (SUPREME
2004) ด้านการบริหารและกรรมการได้ติดตั้งระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ไว้ ด้านเอกสาร
หลักฐานได้ติดตั้งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ (e-Document Portal) และยังมีระบบงานที่อยู่ในระหว่าง
การดาเนินงาน เช่น ระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์ (ROSE) เป็นต้น ดังนั้นเมื่อระบบงานต่างๆได้ติดตั้ง
ตามแผนจะทาให้มีข้อมูลที่นามาใช้แสดงภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรที่สมบูรณ์ได้
ระบบภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการผ่านระบบ HURIS ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ
2552) สานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทาระบบ HURIS : Workload Module 1 ขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาจัดเตรียมให้แก่บุคลากรเป็นรายบุคคล สามารถนาไปใช้ในการกรอก “ปริมาณภาระงาน” ได้
โดยในเบื้องต้นระบบยังไม่สามารถคานวณเป็นอัตโนมัติให้ได้ เนื่องจากเกณฑ์การคิดภาระงานยังต้อง
อาศั ยการตรวจสอบหลั กฐานเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ยัง ได้จั ด ทาระบบเพื่อ ใช้ ใ นการบริ หารงานให้แ ก่
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มอดูลการตรวจสอบข้อมูลภาระงาน
และมอดูลการติดตามภาระงานเชิงประมาณของบุคลากรในภาพรวม และเมื่อมีการปรับปรุงเกณฑ์ภาระ
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งานและแนวปฏิบัติต่างๆ แล้ ว ส านักคอมพิวเตอร์จะดาเนินการปรับปรุ ง ระบบให้ใช้ ง านได้ดียิ่ง ขึ้นใน
ระยะเวลาถัดไป
กระบวนการดาเนินงานโดยสังเขป
1. ด้านแผนและแนวทางในการดาเนินงาน ( Plan )
บรรจุไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 และจัดทาแผนและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการสาเร็จลุล่วง
2. ด้านการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ( Do )
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
3. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ( Check )
จัดการประชุมติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
4. ด้านการนาผลมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้สม่าเสมอ ( Act )
จัดให้มีการติดตั้ง ขยายผลการดาเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement )
จัดการให้มีการติดตั้ง พัฒนารูปแบบการนานวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ
ได้บรรจุไว้เป็นโครงการที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลประโยชน์จากนวัตกรรม
6. ด้านการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม ( Breakthrough
/ innovation )
จัดการขยายผลการดาเนินงานสู่หน่วยงานต่างๆ
การนานวัตกรรมไปใช้งาน

เพื่อให้เกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่จาก

7. ด้านดาเนินงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice)
กาหนดเป็นโครงการ/นวัตกรรมที่ต้องถูกนาไปใช้งานอย่างจริงจังในโครงการ D-Office Model
เพื่อร่วมสร้างหน่วยงานที่นานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ให้เกิดความเป็นเลิศด้านการใช้ไอซีที
การนาไปใช้งานและเผยแพร่ผลงาน
 ติดตั้งใช้งานที่ url://huris.swu.ac.th
 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 (ประจาเดือนมิถุนายน 2552)
 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องเกณฑ์ภาระงานเชิง
ปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ อาคารสานักหอสมุดกลาง ชั้น 8
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 16 ชั้น 3 วันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

งานวิจัยสถาบัน สานักคอมพิวเตอร์

บทสรุปผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน ระบบการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์ (SUPREME2004: iSTART)
ผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะทางาน
1. นางสาววิลาวัลย์ บัวขา
2. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
งบประมาณสนับสนุน

งบประมาณแผ่นดินประจา 2552

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีพัฒนาการในด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อย่าง
เป็นระบบและได้เพิ่มจานวนการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนิสิตเข้า
ใหม่ จ านวนกว่ า 5,000 คน ประกอบกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ได้ มี พั ฒ นาการไปอย่ า งมาก อั น
เนื่องมาจากความก้าวหน้าด้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบไอซีที ทาให้ธุรกิจ
ต่างๆ เกิดการประยุกต์ระบบไอซีทีมาใช้งานเพื่อลดขั้นตอนการทางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สานักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานบริการการศึกษา SUPREME2004 เพื่อเป็นระบบในการ
จัดทาทะเบียนประวัตนิสิตและการลงทะเบี ยนเรียน ซึ่งแต่เดิมระบบจะต้องนาเข้าข้อมูลภายหลังจากที่
นิสิตได้กรอกแบบรายงานตัว และได้มีการรับรายงานตัวนิสิตแบบระบบออฟไลน์ ซึ่ง ระบบเดิมต้องใช้
บุคลากรและระยะเวลาในการดาเนินการออกใบเสร็จ รับเงินและสรุปรายชื่อนิสิตใหม่ที่มารายงานตัวเข้า
ระบบ สาหรับนวัตกรรมการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อระบบ iSTART นี้ได้ออกแบบระบบ
การทางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นิสิตสามารถกรอกข้อมูลการรายตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชาระเงิน
ด้วยระบบ Counter Payment ทาให้นิสิตเกิดความสะดวก มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลนิสิตที่สมบูรณ์ และ
เกิดมาตรฐานการทางานด้านการบริหารการเงินการคลังโดยสามารถลดขั้นตอนการทางานให้แก่ระบบ
การเงินของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เสริมสร้างระบบการทางานบริการแบบเบ็ดสร็จที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการดาเนินงานโดยสังเขป
1. ด้านแผนและแนวทางในการดาเนินงาน ( Plan )
บรรจุไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักคอมพิวเตอร์
แผนและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการสาเร็จลุล่วง
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

พร้อมการจัดทา
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2. ด้านการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ( Do )
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
3. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ( Check )
จัดการประชุมติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
4. ด้านการนาผลมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้สม่าเสมอ ( Act )
ได้รูปแบบการนาเทคโนโลยีด้านระบบการเงินที่เชื่อมต่อระหว่างธนาคารและการเงินของ
มหาวิทยาลัย ทาให้ได้แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก จน
นาไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
5. ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement )
จัดการให้มีการติดตั้ง พัฒนารูปแบบการนานวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ
ได้บรรจุไว้เป็นโครงการที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลประโยชน์จากนวัตกรรม
6. ด้านการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม ( Breakthrough
/ innovation )
นวัตกรรมนี้ได้ก่อให้เกิดการทางานแนวใหม่ในการรับรายงานตัวนิสิตแบบออนไลน์ และการ
จัดระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์ที่ช่วยลดขั้นตอนงานและการประหยัดทรัพยากรได้อย่างดี
7. ด้านดาเนินงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice)
ได้พัฒนานวัตกรรมนี้จนสามารถนาไปใช้งานและเกิดการทางานแนวใหม่
ผู้นานวัตกรรมไปเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก
การนาไปใช้งานและเผยแพร่ผลงาน
 ติดตั้งใช้งานที่ url://iSTART.swu.ac.th
 เอกสารแนะนานวัตกรรมให้แก่นิสิตใหม่

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

ที่ผู้เกี่ยวข้องหรือ
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บทสรุปผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (SWU Advisory System)
ผู้สร้างสรรค์งาน ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะทางาน
1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
งบประมาณสนับสนุน งบประมาณแผ่นดินประจา 2552
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสาคัญกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisory System)
และส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิต
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานจะดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับ
เกณฑ์ภาระงานเป็นรายภาคการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทางานที่เป็นระบบ มหาวิทยาลัยจึง
ส่งเสริมให้มีการนาระบบไอซีทีไปช่วยในการดาเนินภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งในระบบ SUPREME2004 โดยระบบมีการทางาน
โดยสังเขป ดังนี้
1. ข้อมูลนิสิต ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนประวัตินิสิต ข้อมูลการศึกษาเดิม ข้อมูลผู้ปกครอง
2. ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตรที่นิสิตต้องเรียน ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
3. ข้อมูลการให้คาปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่าง นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือข้อมูลในประเด็นที่น่าสนใจที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องการให้นิสิตทราบ
กระบวนการดาเนินงานโดยสังเขป
1. ด้านแผนและแนวทางในการดาเนินงาน ( Plan )
บรรจุไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักคอมพิวเตอร์
แผนและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการสาเร็จลุล่วง

พร้อมการจัดทา

2. ด้านการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ( Do )
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
3. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ( Check )
จัดการประชุมติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
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4. ด้านการนาผลมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้สม่าเสมอ ( Act )
ได้รูปแบบการนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ผ่าน
ระบบไอซีที และจัดทาเป็นคู่มือาจารย์ที่ปรึกษา
5. ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement )
จัดการให้มีการติดตั้ง พัฒนารูปแบบการนานวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ
ได้บรรจุไว้เป็นโครงการที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลประโยชน์จากนวัตกรรม
6. ด้านการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม ( Breakthrough
/ innovation )
นวัตกรรมนี้ได้ก่อให้เกิดการให้คาปรึกษาและการสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ผ่านระบบ
ไอซีที และทาให้อาจารย์และนิสิตสามารร่วมจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้
อย่างดี
7. ด้านดาเนินงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice)
ได้จัดทาเอกสารเผยแพร่และจัดทา slide แนะนาในที่ประชุมอาจารย์และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดสังคมการสื่อสารแบบ Social networking
การนาไปใช้งานและเผยแพร่ผลงาน
 ติดตั้งใช้งานที่ url://supreme.swu.ac.th
 จัดประชาสัมพันธ์ในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
 คูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษา
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บทสรุปผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน กรอบสมรรถนะด้านไอซีที (SWU ICT Competency Model)
ผู้สร้างสรรค์งาน ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ และคณะ
คณะทางาน คณะกรรมการยกร่างกรอบสมรรถนะด้านไอซีที และ สานักคอมพิวเตอร์
งบประมาณสนับสนุน งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความสาคัญของไอซีทีที่มีต่อการศึกษาหาความรู้ การ
ทางาน และการดาเนินชีวิตในโลกยุคไซเบอร์ จึงกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทีของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
กรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสิตและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทากรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของ
นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยี คณะกรรมการประกอบด้วย อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสานักคอมพิวเตอร์
ในการดาเนินงานสานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทาแผนงาน/โครงการต่างๆ รองรับไว้ ดังนี้
 โครงการจัดทาระบบคลังข้อคาถาม และคลังข้อสอบ ด้านไอซีที
 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง
 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
 โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา “ระบบคิดดี ที่ มศว”
 โครงการพัฒนา E-Learning Courseware
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สมรรถนะด้านไอซีที มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (SWU ICT Competency Model)
มหาวิทยาลัยกาหนดสมรรถนะด้านไอซีทีให้หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้เพื่อสร้างผลงานได้โดดเด่น

โดยแบ่งออกเป็น
1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง คุณลักษณะร่วมของนิสิต คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันใน
การ เป็นผู้รู้ไอซีทีและผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านไอซีทีขั้นพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้และ
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่กาหนดไว้
เฉพาะสาหรับกลุ่มงานหรือสาขาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่
และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งขึ้น
กระบวนการดาเนินงานโดยสังเขป
1. ด้านแผนและแนวทางในการดาเนินงาน ( Plan )
บรรจุไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักคอมพิวเตอร์
แผนและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการสาเร็จลุล่วง

พร้อมการจัดทา

2. ด้านการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ( Do )
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
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3. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ( Check )
จัดการประชุมติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
4. ด้านการนาผลมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้สม่าเสมอ ( Act )
ได้รูปแบบการทางานร่วมกัน
และการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เพื่อการพัฒนารูปแบบของ
กรอบสมรรถนะด้านไอซีทีที่ (ICT Competency Model) และนาความรู้ที่ได้ไปร่วมกันสร้างสรรค์
ผลงาน โดยใช้กระบวนการจัดการประชุมและจัดทาโครงการวิจัยที่ต่อเนื่องเพื่อนาผลงานวิจัย
มาใช้ในการสร้างกรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย
5. ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement )
จัดการให้มีการประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ (model) เพื่อให้เกิดการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ง
และได้บรรจุไว้เป็นโครงการที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลประโยชน์จากนวัตกรรม
6. ด้านการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม ( Breakthrough
/ innovation )
ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่กรอบสมรรถนะด้านไอซีทีให้แก่นิสิต บุคลากร และผู้บริหารทราบทั่วกัน
จนทาให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ดังจะเห็นได้จากการนากรอบ
สมรรถนะด้านไอซีทีเข้าสู่แผนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552
7. ด้านดาเนินงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice)
กรอบสมรรถนะด้านไอซีทีที่สร้างขึ้น ได้มีการเผยแพร่รูปแบบและกระบวนการทางานที่เป็น
แบบอย่างที่ดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสมรรถนะด้านภาษา 3 ภาษาได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาไอซีที โดยคณะทางานด้านการจัดทากรอบสมรรถนะด้าน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นารูปแบบและกระบวนการทางานด้านกรอบสมรรถนะด้านไอซี
ทีไปใช้เป็นต้นแบบในการทางานต่อไป
การนาไปใช้งานและเผยแพร่ผลงาน
1. ติดตั้งใช้งานที่ url://ICT.swu.ac.th
2. จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 (ประจาเดือนกันยายน 2552)
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บทสรุปผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน
System)

ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education

ผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ และคณะ
คณะทางาน
1. ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์
2. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
3. ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
4. ดร.อุราพร ศุขะทัต
5. อาจารย์ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
6. อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์
7. นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
8. นายปวริศร เมธานนท์
9. นางสาวจิตติมา ช่างไม้
งบประมาณสนับสนุน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี
พุทธศักราช 2550–2554 ก็ได้กาหนดนโยบายในการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่กระบวนการพัฒนานิสิต บุคลากร
และการเรียนการสอนเช่นกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
และการศึกษาไซเบอร์จึงกาหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบ Hybrid Education ขึ้น
และได้ผลักดันให้มีการพัฒนา E-learning Courseware และการผสมผสานไอซีทีเข้าสู่กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางที่สาคัญในการพัฒนานิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้เป็น
ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยี (IT Literacy) และผู้รู้สารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป
ในปีงบประมาณ 2552 สานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทานวัตกรรมด้านการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยกาหนดเป็นเป้าหมาย แผนงาน และจัดโครงการให้ระบบการศึกษาไฮบริดเกิดเป็น
รูปธรรมที่สามารถนามาขยายผลทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้
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นโยบาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการศึกษาแบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1) มหาวิทยาลัยมีแบบอย่างที่ดีในการจัดระบบการศึกษาแบบไฮบริด (SWU Hybrid Education
System)
2) มหาวิทยาลัยมีรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีการจัดระบบการศึกษาแบบไฮบริดเพิ่มมากขึ้น
3) มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่เป็นผู้มีสมรรถนะด้านไอซีทีและสามารถประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การ
จัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
4) มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่มีสมรรถนะด้านไอซีทีและสามารถนาไอซีทีไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่องได้
5) มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัด
การศึกษาแบบไฮบริดอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1) กาหนดตัวชี้วัดให้แก่คณะ/สถาบัน/สานัก/วิทยาลัยในเรื่องจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
2) กาหนดเป็นภาระงานของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนในการประยุกต์ระบบไอซีทีเข้า
สู่ชั้นเรียน โดยคิดเพิ่มจานวนภาระงานให้แก่คณาจารย์จากภาระงานด้านการสอนแบบปกติ
3) กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ให้แก่คณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
และมีการพัฒนา E-Learning Courseware
4) กาหนดอัตลักษณ์ของนิสิตให้เป็นผู้รู้เทคโนโลยีและรู้สารสนเทศ
5) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์และหน่วยงาน
6) ส่งเสริมการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน
1) มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณส่งเสริมการดาเนินงานให้บรรลุนโยบายและเป้าหมาย
2) หน่วยงานจัดงบประมาณส่งเสริมการดาเนินงานระดับหน่วยงานให้สอดรับกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
3) สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
4) สานักหอสมุดกลางจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

งานวิจัยสถาบัน สานักคอมพิวเตอร์

5) สานักคอมพิวเตอร์จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ
ไฮบริด
6) สานักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีให้แก่นิสิตและคณาจารย์
7) สานักคอมพิวเตอร์จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยให้แก่นิสิตและคณาจารย์เพื่อ
ค้นหาองค์ความรู้ด้านไอซีทีต่อการจัดการศึกษา
8) สานักคอมพิวเตอร์จัดทาระบบฐานข้อมูลและผลการดาเนินงานด้านระบบการศึกษาไฮบริด
เสนอต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
สถิติจานวนคณาจารย์ภายใต้ระบบการศึกษาไฮบริด ประจาปีงบประมาณ 2552
ระยะเวลา รายการ
ผลการดาเนินงาน
1/2552

.
2/2552

.

จานวนอาจารย์ที่ใช้ระบบ
จานวน courseware ในระบบ
จานวนอาจารย์รายใหม่ที่เข้าใช้ระบบ
จานวนรายวิชาที่ถูกสร้างใหม่ในระบบ
จานวนอาจารย์เดิมที่หยุดใช้ระบบ
จานวนอาจารย์ที่ใช้ระบบ
จานวน courseware ในระบบ
จานวนอาจารย์รายใหม่ที่เข้าใช้ระบบ
จานวนรายวิชาที่ถูกสร้างใหม่ในระบบ
จานวนอาจารย์เดิมที่หยุดใช้ระบบ

176 คน
809 รายวิชา
56 คน
204 รายวิชา
153 คน
141 คน
883 รายวิชา
15 คน
74 รายวิชา
203 คน

กระบวนการดาเนินงานโดยสังเขป
1. ด้านแผนและแนวทางในการดาเนินงาน ( Plan )
บรรจุไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักคอมพิวเตอร์
แผนและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการสาเร็จลุล่วง

พร้อมการจัดทา

2. ด้านการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ( Do )
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ “การสร้างและ implement
(Mentoring System) อย่างมีประสิทธิภาพ ประจาปีการศึกษา 2552”

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
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3. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ( Check )
จัดการประชุมติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
4. ด้านการนาผลมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้สม่าเสมอ ( Act )
ได้รูปแบบการทางานร่วมกัน ได้จัดทาคู่มือระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจาปีการศึกษา 2553 และจัดทาเป็นโครงการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2553
5. ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement )
จัดการให้มีการประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผล
ประโยชน์จากการนาโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
6. ด้านการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม ( Breakthrough
/ innovation )
ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนเกิดเป็นการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในหลายหลักสูตร เกิดการพัฒนาอาจารย์และนิสิตทั้ง
ด้านการเรียนการสอน และนาระบบไอซีทีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการ
ความรู้ในชั้นเรียน
7. ด้านดาเนินงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice)
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในหมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2553 เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาไฮบริด
ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒสืบต่อไป
การนาไปใช้งานและเผยแพร่ผลงาน
 จัดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และโครงการส่งเสริมการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (ประจาเดือนเมษายน 2553)
 เว็บไซต์ http://sot.swu.ac.th
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บทสรุปผลงานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน ระบบการบูรณาการห้องสมุดดิจิตทัลเพื่อการศึกษาสู่เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว . ..
(SWU ePublications Portal)
ผู้สร้างสรรค์งาน คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล และคณะ

คณะทางาน
1. ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์
2. คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง
3. คุณวันทนา ผ่องภักต์
งบประมาณสนับสนุน ผลการดาเนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือ ระบบคิด
ดี ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ กั บ สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเวี ย (เอไอที ) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
และสานักงานส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยองค์กรมหาชน (ซิป้า) เพื่อจัดทาห้องสมุดดิจิทัล
ด้วย Opensource : DSpace เพื่อจัดเก็บสื่อการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ติดตั้งระบบ
ภายใต้ชื่อ “ระบบคิดดีที่ มศว” และได้จัดเก็บสื่อการศึกษ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้เป็นจานวนมาก แต่
เนื่องจากการเผยแพร่แ ละการเข้าสื บค้ นสื่อต่า งๆ ที่จั ด เก็บในระบบยัง ไม่ สะดวก คล่อ งตัว และไม่ ถู ก
เผยแพร่อย่างเป็นระบบมาก
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ จึ ง ได้ ส ร้ า งนวั ต กรรมการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล จาก
Opensource สู่เว็บปลายทางภายใต้ชื่อ ระบบสื่ อสิ่งพิมพ์ มศว หรือ SWU ePublications Portal ทาให้
เอกสารต่ างๆ ถูกเรีย กใช้ ง านได้ อย่า งสะดวก คล่องตัว และมี ป ริม าณการเข้ าใช้ ง านสู ง ขึ้ น ทาให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อผู้เรียกใช้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างมาก
กระบวนการดาเนินงานโดยสังเขป
1. ด้านแผนและแนวทางในการดาเนินงาน ( Plan )
บรรจุไว้เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักคอมพิวเตอร์
แผนและกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการสาเร็จลุล่วง
2. ด้านการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ( Do )
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ และการดาเนินงานตามแผนงาน
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3. ด้านการประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ( Check )
จัดการประชุมติดตามผลงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
และ
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
4. ด้านการนาผลมาจัดทามาตรฐานที่ปฏิบัติได้สม่าเสมอ ( Act )
ได้รูปแบบการทางานร่วมกัน ได้รูปแบบการจัดทา script เพื่อการเชื่อมโยงระบบต่าง platform
5. ด้านการปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Improvement )
จัดการให้มีการประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผล
ประโยชน์จากการนาโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
6. ด้านการพัฒนางานจนเกิดรูปแบบการทางานแนวใหม่หรือนวัตกรรม ( Breakthrough
/ innovation )
ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ระบบผ่านเว็บไซต์แล้วและมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาจัดเก็บเผยแพร่
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว ในระบบจานวนมากทาให้การเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ได้มีช่องการเผยแพร่ที่
หลากหลาย
7. ด้านดาเนินงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice)
จัดการดาเนินงานต่อเนื่อง เผยแพร่สู่การทางานที่นาไปใช้ได้จริง และมีการพัฒนาโครงการจ
ต่อยอดในแผนปฏิบัติการสานักคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ 2553
การนาไปใช้งานและเผยแพร่ผลงาน
 ติดตั้งใช้งานที่ url : http://publications.swu.ac.th
 จดหมายข่าวสานักคอมพิวเตอร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ประจาเดือนมีนาคม 2553)
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