


สารจากผูอ้าํนวยการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นปีท่ีสามของการเข้าดํารงตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ในวาระท่ีสองนี ้การบริหารงานตามแนวทางท่ี

ได้นําเสนอวิสยัทัศน์ต่อมหาวิทยาลยัได้ดําเนินไปอย่างเป็นระบบ จากการ

ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานและการตัง้เป้าหมายขององค์กรร่วมกับ

บคุลากรทกุคนของสํานกัคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้มีสว่นร่วมใน

การบริหารงานและกําหนด core value ของการทํางานขององค์กรไว้ว่า  

“we will strive towards innovation and excellence in IT services”  

โดยนําคําสําคญั “strive” มาเป็นแนวทางให้ทกุคนยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงันี ้ 

s คือ service mind  t คือ teamwork r คือ responsibility v คือ  value และ 

e คือ ethic and engagement  เพราะความสําเร็จขององค์กรมาจากผลการดําเนินงานของทกุคนท่ีตระหนกัรู้ใน

ภารกิจร่วมกัน เพ่ือนร่วมงานจึงร่วมกันผลกัดันให้ภารกิจต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัมอบหมายให้สํานักคอมพิวเตอร์

ดําเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างดี และอีกหนึ่งในความภูมิใจสํานัก

คอมพิวเตอร์ได้รับรางวลัคณุภาพแห่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2554 ประเภทหน่วยงาน

สนบัสนนุวิชาการท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัดีมาก (4.67 คะแนน) ถือเป็นขวญักําลงัใจให้

บคุลากรได้มุง่พฒันาคณุภาพการทํางานให้มีคณุภาพสงูขึน้ 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักคอมพิวเตอร์ได้รับงบประมาณโดยรวม จํานวน 45,190,109.74 

บาท  โดยแบ่งเ ป็น  งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน   22,432,230.74 บาท  งบประมาณเงินรายได้  จํานวน  

22,327,800.00 บาท และงบกองทนุพฒันามหาวิทยาลยั จํานวน 430,000.00 บาท โดยงบประมาณทัง้หมดสํานกั

คอมพิวเตอร์ได้นําไปใช้ในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการบริหาร

มหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ ทัง้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การให้บริการ

คอมพิวเตอร์แก่นิสติ คณาจารย์ และบคุลากร รวมถงึการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหมห่ลายระบบ  

สดุท้ายนีข้อขอบคุณมหาวิทยาลยั ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์และบุคลากรท่ีให้การสนับสนุนงานของสํานัก

คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ขอขอบคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชยั บญุยะลีพรรณ ซึง่ทําหน้าท่ี CIO ของ

มหาวิทยาลยัอย่างดีย่ิง ขอบคณุ ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านไอซีที ผู้ เป็นกําลงัสําคญัในการพฒันา

งานไอซีทีของมหาวิทยาลยั ขอบคณุคณาจารย์และบคุลากรของสํานกัคอมพิวเตอร์ทกุท่าน ท่ีร่วมแรงร่วมใจดําเนินงาน

ตา่ง ๆ อยา่งเตม็ท่ีและช่วยกนัพฒันางานไอซีทีให้กบัมหาวิทยาลยัอยา่งยัง่ยืน 

  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์ 
 ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 
 ตลุาคม 2555 



 

สารบัญ 

สารจากผูอํ้านวยการ ................................................................................................ i 

ขอ้มูลสํานักคอมพวิเตอร ์.......................................................................................... 1 

ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ภารกจิ และยุทธศาสตร์ ............................................................................. 1 
โครงสรา้งสาํนักคอมพวิเตอร์ .............................................................................................................. 2 
คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพวิเตอร์ .............................................................................................. 3 
ผูบ้รหิารสาํนักคอมพวิเตอร์ ................................................................................................................ 4 
ที่ปรกึษาและผู้ชาํนาญการดา้นคอมพวิเตอร์ ........................................................................................ 4 
ผูช้่วยผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ ................................................................................................. 5 
บุคลากร ........................................................................................................................................... 5 
สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน ....................................................................................................... 9 
โครงสรา้งพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย ............................................................................. 10 
วตัถุประสงค์ของเครอืข่ายบวัศร ี....................................................................................................... 10 

ผลการดําเนนิงาน ................................................................................................. 15 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย .............................................................. 15 
การพฒันาระบบสารสนเทศ .............................................................................................................. 18 
การพฒันาการศกึษาไซเบอร์ ............................................................................................................ 20 
งานวจิยั .......................................................................................................................................... 25 
สถติกิารให้บรกิาร ........................................................................................................................... 26 
การทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม .................................................................................................... 28 
การบรหิารจดัการองค์ความรู.้........................................................................................................... 29 
การพฒันาบุคลากร .......................................................................................................................... 30 
เอกสารเผยแพร่ .............................................................................................................................. 31 
ผลงานที่ภาคภูมใิจ .......................................................................................................................... 32 

การประกันคุณภาพการศกึษา .................................................................................. 34 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ............................................................................................... 34 
การบรหิารความเสีย่ง ...................................................................................................................... 36 
กจิกรรม 5 ส ................................................................................................................................... 37 

แนวทางการพัฒนาสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2556 ............................................................ 38 

คณะจัดทํา .......................................................................................................... 40 

 



 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ 1 : ขอ้มูลหอ้งให้บรกิาร/หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ 9 

ตารางที่ 2 : ขอ้มูลเฉพาะของเครอืข่ายบวัศร ี 10 

ตารางที่ 3 : แสดงงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรจาํแนกตามแหล่งเงนิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 12 

ตารางที่ 4 : แสดงงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรจากงบประมาณแผ่นดนิจาํแนกตามประเภทรายจ่าย 12 

ตารางที่ 5 : แสดงงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรจากโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 
จาํแนกตามประเภทรายจ่าย 13 

ตารางที่ 6 : แสดงงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรจากงบประมาณเงนิรายไดจ้าํแนกตามประเภทรายจ่าย 13 

ตารางที่ 7 : แสดงงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรจากเงนิกองทุนพฒันามหาวทิยาลยั 
จาํแนกตามประเภทรายจ่าย 14 

ตารางที่ 8 : รายงานผลการดาํเนินการของโครงการบรกิารวชิาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี 21 

ตารางที่ 9 : สรุปการดาํเนินโครงการบรกิารวชิาการโดยสาํนักคอมพวิเตอร ์ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 24 

ตารางที่ 10 : สรุปการดาํเนินโครงการวจิยัโดยสาํนักคอมพวิเตอร ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 25 

ตารางที่ 11 : นวนผู้ใช้บรกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ สาํนักคอมพวิเตอร์   
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 26 

ตารางที่ 12 : จาํนวนผูใ้ช้บรกิาร  Help  desk  สาํนักคอมพวิเตอร์  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 26 

ตารางที่ 13 : นวนการใหบ้รกิารซ่อมบาํรงุเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 27 

ตารางที่ 14 : จาํนวนผูใ้ช้บรกิารเครอืข่ายไรส้าย มศว (Wise)  สาํนักคอมพวิเตอร์   
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 27 

ตารางที่ 15 : สรุปการดาํเนินการการพฒันาบุคลากร สาํนักคอมพวิเตอร ์ 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 30 

ตารางที่ 16 : ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน สาํนักคอมพวิเตอร ์ประจาํปีการศกึษา 2554 34 

ตารางที่ 17 : การประเมนิความเสีย่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 36 

 





 

 

 
 ข้อมลูสาํนักคอมพิวเตอร ์

ปณิธาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ 

ปณิธาน 

มุง่พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วยปัญญาและคณุธรรม 

วิสัยทัศน์ 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการส่ือสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

ภารกิจ 
1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2. บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

3. บริการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลยั 

4. บริการการใช้ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

5. บริการวิชาการ 

6. สนับสนนุงานวิจยัและงานอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตร์ 

จากพันธกิจและภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย สํานักคอมพิวเตอร์ 

จงึได้กําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันางานสําหรับ ปี 2555-2559 ไว้ 5 ประการ ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ 1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาภารกิจของมหาวิทยาลยั 

ส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัให้มีศกัยภาพ
สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้ด้านการบริหาร การเรียนการสอน การวิจยั ทํานบํุารุง
ศิลปวฒันธรรมและบริการวิชาการแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 2 พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลยัอยา่งครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 



 2  รายงานประจําปี 2555 

 สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ยุทธศาสตร์ 3 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการค้นคว้าวิจยัและการเรียนการสอน 

ส่งเสริมและพฒันาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศกัยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส่งเสริมและพฒันาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงัคม 

ยุทธศาสตร์ 5 พฒันาระบบการบริหารสํานกัคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

พฒันาระบบการบริหารและการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดรับภารกิจและ

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

โครงสร้างสาํนักคอมพวิเตอร์ 

ในด้านการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ มีผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบ

ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  โดยมีคณะกรรมการประจําสํานัก

คอมพิวเตอร์ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล นโยบายและการบริหารงานของสํานกัคอมพิวเตอร์ มีรองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝ่ายต่างๆ และเพ่ือให้การ

ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สํานกัคอมพิวเตอร์ จึงกําหนดให้มี

เลขานกุารสํานกังานผู้ อํานวยการดแูลรับผิดชอบงานของสํานกังานผู้ อํานวยการ และมีบคุลากรปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้างาน

ประจําฝ่ายเพ่ือดแูลรับผิดชอบงานของแตล่ะฝ่าย ดงัแสดงตามแผนภมิูการบริหารงานภายในดงันี ้

 

  
สภามหาวทิยาลัย 

อธกิารบด ี ทีป่รกึษาอธกิารบดดีา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

คณะกรรมการบรหิารยุทธศาสตร์
ไอซทีแีละการศกึษาไซเบอร ์

ทีป่รกึษา/ผูชํ้านาญการ 
 

ผูอํ้านวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพวิเตอร ์

เลขานุการ 
สํานักงานผูอํ้านวยการ 

ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้ 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้ 
ฝ่ายปฏบิตักิารและบรกิาร 

ปฏบิตัหินา้ทีห่วัหนา้ 
ฝ่ายระบบคอมพวิเตอร ์

และเครอืขา่ย

รองผูอํ้านวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
ศนูยพั์ฒนาการศกึษาไซเบอร ์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
ศนูยป์ฏบิัตกิารขอ้มูลมหาวทิยาลัย 

ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
สํานักคอมพวิเตอร ์
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คณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพวิเตอร์ 
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ประธาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์ 

ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

กรรมการ 

2. ดร.อรุาพร  ศขุะทตั 

รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

3. นายสมบญุ  อดุมพรย่ิง 

รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สนัติวฒันกลุ 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์  ผลโภค 

ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา 

6. ดร.สมภพ รอดอมัพร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกนัคณุภาพการศกึษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7. นางสาวสวุิมล  คงศกัด์ิตระกลู 

8. นายธนรรณพ  อินตาสาย 

9. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัด์ิ 

 

เลขานุการ 

10. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
เลขานกุารสํานกัคอมพิวเตอร์ 
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ผู้บริหารสาํนักคอมพวิเตอร์ 

 ผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์ 

 

 

 รองผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

 ดร.อรุาพร  ศขุะทตั 

นายสมบญุ  อดุมพรย่ิง    

 

ที่ปรึกษาและผู้ชาํนาญการด้านคอมพวิเตอร์ 

 ที่ปรึกษาสาํนักคอมพวิเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สณีุ  รักษาเกียรติศกัด์ิ  

       สงักดัภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์     

  อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ 

สงักดัภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรชยั  วิริยะสทุธิวงศ์  

สงักดัภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดร.อรรณพ  โพธิสขุ 

สงักดัภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  
คณะศกึษาศาสตร์  
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ผู้ช่วยผู้อาํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร์ 

   อาจารย์สพุิมพ์  วงษ์ทองแท้ 

สงักดัสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านสขุภาพ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

 

นางสาววิลาวลัย์  บวัขํา  

สงักดัฝ่ายระบบสารสนเทศ   

สํานกัคอมพิวเตอร์ 

  นายมหทัธวฒัน์  รักษาเกียรติศกัด์ิ 

      สงักดัฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สํานกัคอมพิวเตอร์ นายดิเรก  อึง้ตระกลู  

 สงักดัฝ่ายปฏิบติัการและบริการ 

สํานกัคอมพิวเตอร์ 

บุคลากร 

สาํนักงานผู้อาํนวยการ 

 

 จากซ้ายไปขวา 
นฤดี, พชัรินทร์, ชศูรี, ศิริศศิเกษม, วรรณี, ดนยั, สธุาทิพย์, สาวิตรี, กรัณฑ์รัตน์, จิตติมา และภภทัร์สรณ์ 

1. นางพชัรินทร์  สนธิวนิช 
(เลขานกุารสํานกัคอมพิวเตอร์) 

2. นางศิริศศิเกษม  สโุพธ์ิภาค 
นกัวิชาการศกึษา ชํานาญการ 

3. นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง 
นกัวิชาการพสัด ุชํานาญการ 

4. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค 
นกัวิชาการพสัด ุ

5. นางสธุาทิพย์  ผนวกสขุ 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

6. นางชศูรี  เชาวนารมย์ 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 

7. นายดนยั  มณฑาทิพย์กลุ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

8. นางสาวภภทัร์สรณ์  วงศ์จิรปภทัร 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 

9. นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ 
ผู้ปฏิบติังานบริหาร 

10. นางวรรณี  สมบญุประเสริฐ 
ผู้ปฏิบติังานบริหาร 
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ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 

  จากซ้ายไปขวา 
ปวรุตม์, ชยัวฒัน์, สวุิมล, พรทิพย์, ฐิตาภา, อมรรัตน์, ปวริศร และภทัรชยั 

1. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัด์ิ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) 

2. นางสาวสวุิมล  คงศกัด์ิตระกลู 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  

3. นางสาวฐิตาภา  จิโสะ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายปวรุตม์  พงศ์พฤฒนานนท์ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นายภทัรชยั ไชยมงคล 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นายชยัวฒัน์  ช่างกลงึ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7.  นายปวริศร เมธานนัท์ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8. นางสาวอมรรัตน์  เอือ้มานะสกลุ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 จากซ้ายไปขวา 
ประกิจ, ญาดา, นคร, ธนัยธร และพงศ์ภมิูพนัธ์ 

1. นายนคร  บริพนธ์มงคล 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ 

(ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่าย) 

2. นายพงศ์ภมิูพนัธ์  เต๋ียอนกุลู 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นายประกิจ  ลีลาเช่ียวชาญกลุ 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นางสาวธนัยธร  พงษ์เฉลิม 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นางสาวญาดา  คนสงูดี 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 

 

 จากซ้ายไปขวา 
อดุร, จกัรพนัธ์, เจตนิพทัธ์, ถาวร, สนัติ และไพโรจน์ 

1. นายสนัติ  สขุยานนัท์ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ชํานาญงาน 
(ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการและบริการ) 

2. นายไพโรจน์  ผาสวุรรณ์ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน 

3. นายถาวร  หงษ์ทอง 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4. นายอดุร  วงษ์ไทย 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

5. นายเจตนิพทัธ์  กวยทอง 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

6. นายจกัรพนัธ์  อินสดุ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ประจาํองครักษ์ 

 

    แถวบนจากซ้ายไปขวา 

อํานาจ, ธนกฤต และวรเศรษฐ์ 

 แถวล่างจากซ้ายไปขวา 

ธนรรณพ, จนัทนา และเฉลมิพล 

1. นายธนรรณพ อินตาสาย  
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชํานาญงาน 

2. นางสาวจนัทนา  หม่ืนพนัธ์ 
ผู้ปฏิบติังานบริหาร ปฏิบติังาน 

3. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ์ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นายวรเศรษฐ์  ธนะคณูเศรษฐ์ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

5. นายอํานาจ น่ิมนวล 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

6. นายธนกฤต  อบุลวฒัน์ 
ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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บุคลากรมาปฏิบัติราชการสาํนักคอมพิวเตอร์ 

 บุคลากรสังกัดสาํนักงานอธิการบดี 
มาปฏบัิตริาชการสาํนักคอมพวิเตอร์ 
(ภายใต้โครงการศนูย์ปฏิบติัแรข้อมลูมหาวิทยาลยั) 

1. นางสาวสทุิสา  ลือ้อนนัต์ศกัด์ิศิริ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2. นางสาววนัทนา  ผอ่งภกัต์ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

3. นางสาวมณฑลี  ลิม้กิจเจริญภรณ์ 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

        จากซ้ายไปขวา 
          สทุิสา, มณฑลี และวนัทนา 

 
บุคลากรสังกัดสาํนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มาช่วยราชการสาํนักคอมพวิเตอร์ 
(ภายใต้โครงการ Cyber Education Center) 

  

 
                          อาจารย์ภานวุฒัน์  บตุรเรียง      

                                                         อาจารย์วชัรพงศ์  แสงอ่อน     

 

 

  

 

 

 
 
  

Core Value 
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สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 

สํานักคอมพิวเตอร์ มีที่ทําการอยู่ที่อาคาร 16 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพืน้ที่ในความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ชัน้ คือ ชัน้ 2, 3, 4 และ 15 และอยู่ท่ีอาคารเรียนรวม ชัน้ 3 สํานักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งเป็นห้องบรรยายเพ่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
และเพ่ือการบริการทั่วไป และห้องประชุม ดังนี ้

ตารางที่ 1 : ข้อมลูห้องให้บริการ/ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 ประเภทห้อง/สถานท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี 

(ตร.ม.) 

เค
รื่อ
งข
ยา
ยเ
สีย
ง  

(ช
ดุ)

 

เครื่
อง
วิช
วล
ไล
เซอ
ร์ 

(เค
รื่อ
ง) 

เครื่
อง
ฉา
ยส
ญั
าณ

ภา
พ

คอ
มพิ
วเต
อร์

 (เค
รื่อ
ง) 

ที่น
ัง่ฟั
งบ
รรย

าย
 (ที่

) 

เค
รื่อ
งค
อม
พิว
เต
อร์

 
(เค
รื่อ
ง) 

จดุ
ตอ่
เค
รือ
ข่า
ย (
จดุ

) 

1. ห้องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน 

• ห้อง 16-406  
(ห้องอเนกประสงค์) 

อาคาร 16 ชัน้ 4 264 1 1 1 60 - 2 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน 
• ห้อง 16-301 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 51 51 

• ห้อง 16-302 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 1 - 1 - 51 51 

• ห้อง 16-310 อาคาร 16 ชัน้ 3 117 1 - 1 - 25 25 

• ห้อง 302/1 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 
องครักษ์ 

90 1 - 1 - 35 41 

• ห้อง 302/2 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 
องครักษ์ 

90 1 - - - 20 50 

• ห้อง 303 อาคารเรียนรวมชัน้ 3 
องครักษ์ 

54 - - 1 -  21 30 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการทั่วไป 

• โถงบริการ อาคาร 16 ชัน้ 3 194 - - - - 31 40 

• ห้อง 16-308 อาคาร 16 ชัน้ 3 132 - - - - 40 50 

• ห้อง 16-309 อาคาร 16 ชัน้ 3 132     30 50 

• ห้อง 301 อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 
องครักษ์ 

216 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

101 
 

102 
 

4. ห้องประชุม 

• ห้องประชุม ดร.สนุทร  แก้วลาย อาคาร 16 ชัน้ 4 264 1 - 1 50 1 2 

• ห้องประชมุสํานกังานผู้ อํานวยการ อาคาร 16 ชัน้ 4 27 - - 1 - - 1 

• ห้อง 16-410 (ห้องประชมุทางไกล VC 1) อาคาร 16 ชัน้ 4 72 1 - 1 10 - 2 

• ห้อง 303 (ห้องประชมุทางไกล VC 2) อาคารเรียนรวม ชัน้ 3 
องครักษ์ 

35 - - - 10 - 21 

รวมทัง้สิน้  1,951 8 1 9 130 406 518 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กันยายน 2555 
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โครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการในเร่ืองการวางแผน พฒันา ตลอดจนกํากบัดแูลเครือข่าย “บวัศรี” ซึ่งเป็นระบบ
เค รือข่ ายคอมพิ ว เตอ ร์ของมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  และไ ด้ เ ร่ิม เ ปิดใ ห้บ ริการอย่ าง เ ป็นทางการ 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วนัสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี”  
ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2539 

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายบวัศรี 
1. เพ่ือวางเครือข่ายใยแก้วนําแสงให้ครอบคลมุทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลยั สําหรับการรองรับงาน

พฒันาและการใช้งานระบบสารสนเทศ อนัได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศ
ห้องสมดุ ระบบการเรียนการสอนทางไกล และระบบโทรศพัท์ 

2. เพ่ือสนับสนนุและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอนัเป็น
กลไกสําคญัท่ีจะนําไปสู่การพฒันาคณุภาพของการเรียน การสอน และการวิจยั และเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารการจดัการของมหาวิทยาลยั 

3. เพ่ือเป็นเส้นทางสําหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูของ
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 

4. เพ่ือเป็นเส้นทางสําหรับการเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากรและการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 2 : ข้อมลูเฉพาะของเครือข่ายบวัศรี 

สถานภาพด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายคอมพวิเตอร์ มศว 
ขนาดช่องสญัญาณ (Available Bandwidth)  
• ออกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศกึษา (UniNet) 1 Gbps 
• ระหวา่งประสานมิตรกบัองครักษ์ 1 Gbps 
• ระหวา่งประสานมิตรกบัองครักษ์ (VoIP และสํารองช่องสญัญาณ กรณีฉกุเฉิน) 20 Mbps 
• ระหวา่งประสานมิตรกบัโรงเรียนสาธิต มศว ปทมุวนั 10 Mbps 
• ระหวา่งประสานมิตรกบัศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน 
• ระหวา่งประสานมิตรกบัวิทยาลยัโพธิวิชชาลยั จงัหวดัสระแก้ว 

12 Mbps 
10 Mbps 

• เครือข่ายหลกั (Campus Backbone) 1 Gbps 
• จดุใช้บริการ (Bandwidth to Desktop) 100 Mbps 

โครงข่ายใยแก้วนําแสง (Optical Backbone)  
• Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 31 ports 
• Fast Ethernet (100 Mbps) 8 ports 

จํานวนอปุกรณ์สวิตช์ (Switches) 154 
จํานวนเคร่ืองแม่ข่าย (Servers) 58 
จํานวนเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) 79 
ความจขุองระบบจดัเก็บข้อมลู  
• จํานวนอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู (Storage) 12 
• ขนาดพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูทัง้หมด 84 TB 

จํานวนจดุให้บริการเครือข่ายไร้สาย 262 
จํานวนจดุเช่ือมเครือข่าย (UTP) 3,687 
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  4,080 
จํานวนเคร่ืองสํารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 3 
จํานวนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉกุเฉิน (Generator) 1 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
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แผนภาพ : การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยบัวศร ีมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ณ ประสานมติรและองครักษ์ 
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งบประมาณ 

ในงบปีประมาณ พ.ศ. 2555 สํานกัคอมพิวเตอร์ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ จํานวน   

4  แหล่งเงิน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และกองทนุพฒันามหาวิทยาลยั สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงานของสํานกัคอมพิวเตอร์  และแหล่งงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน (บก 12 : โครงการ 

Cyber Education Center) สําหรับเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการบริการวิชาการแก่ชมุชนของมหาวิทยาลยั 

ตารางที่ 3 : แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจําแนกตามแหล่งเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป/โอนคืน ร้อยละ กันไว้เบิก 
เหลื่อมปี ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 18,870,409.74 11,585,165.50 61.39 7,139,100.00 37.83 146,144.24 0.77 
โครงการ C yber Ed. 3,561,900.00 3,093,347.92 33.25 - - 468,552.08 13.15 
งบประมาณเงินรายได้ 22,327,800.00 14,381,667.23 64.41 28,000.00 0.13 7,918,132.77 35.46 
กองทุนพฒันา
มหาวิทยาลยั 

430,000.00  156,311.71  36.37  - - 273,688.29 63.65 

รวมทัง้สิน้ 45,190,109.74 29,216,492.36 64.65 7,167,100.00 15.86 8,806,517.38 19.49 

 

 

ตารางที่ 4 : แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินจําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย ได้รับจัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันไว้เบิก 
เหลื่อมปี ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบดําเนินงาน 5,500,309.74 5,365,065.50 97.54 - - 135,244.24 2.46 
งบลงทุน 7,182,100.00 32,100.00 0.45 7,139,100.00 99.40 10,900.00 0.15 
งบเงินอุดหนุน 6,188,000.00 6,188,000.00 100.00 - - - - 

รวมทัง้สิน้ 18,870,409.74 11,585,165.50 61.39 7,139,100.00 37.83 146,144.24 0.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ไป/โอนคืน,  

29,216,492.36 , 

64.65%
กนัไว้เบกิ,  

7,167,100.00 , 

15.86%

คงเหลือ,  

8,806,517.38 , 

19.49%

ใช้ไป,  

11,585,165.50 , 

61.39%

กนัไว้เบกิ,  

7,139,100.00 , 

37.83%

คงเหลือ,  

146,144.24 , 

0.77%

หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 
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ตารางที่ 5 : แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย ได้รับจัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันไว้เบิก 
เหลื่อมปี ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบเงินอุดหนุน   3,561,900.00 3,093,347.92 86.85 - - 468,552.08 13.15 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตารางที่ 6 : แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย จดัสรร ใช้ไป ร้อยละ กันไว้เบิก ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

ค่าจ้างชัว่คราว  3,478,800.00 3,478,800.00 100.00  - - - - 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวสัดุ 

5,775,720.00 4,927,164.32  85.31  - 
 

- 848,555.68  14.69  

ค่าสาธารณูปโภค 519,300.00 335,908.47 64.68   -   -  183,391.53 35.32 

งบลงทุน 3,100,700.00 2,900,703.10    93.55   -   -  199,996.90      6.45  

งบเงินอุดหนุน 7,640,280.00 2,167,253.00    23.35  28,000.00 5.38  5,445,027.00  71.27  

งบรายจ่ายอ่ืน 1,412,600.00 571,138.20    40.43  -   - 841,461.80 59.57  

งบกลาง 400,400.00  -   -   -   -  400,400.00   100.00  

รวมทัง้สิน้ 22,327,800.00 14,381,667.23 64.41 28,000.00 0.13 7,918,832.91 35.46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ใช้ไป,  

14,381,667.23 , 

64.41%

กนัไว้เบกิ,  

28,000.00 , 0.13%

คงเหลือ,  

7,918,832.91 , 

35.46%

ใช้ไป,  

3,093,347.92 , 

86.85%

คงเหลือ,  

468,552.08 , 

13.15%

หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 
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ตารางที่ 7 : แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากเงินกองทนุพฒันามหาวิทยาลยัจําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย ได้รับจัดสรร ใช้ไป ร้อยละ กันไว้เบิก ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

ค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวสัดุ 

430,000.00 156,311.71 36.35 - - 273,688.29 63.65 

ใช้ไป,  156,311.71 

, 36.35%

คงเหลือ,  

273,688.29 , 

63.65%

หน่วย : บาท 



 

 

 
 

ผลการดาํเนินงาน 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการสํานักคอมพิวเตอร์   

เพ่ือสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยั  ให้สอดรับกบันโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ไอซีทีได้เป็น

เคร่ืองมือในการสนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยั ดงันี ้

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

สํานกัคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานท่ีดแูลการวางแผนและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย และการให้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลยั  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้ดําเนินการดงันี ้

 การขยายเครือข่ายบัวศรีภายในอาคารใหม่ 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการติดตัง้ระบบ

เครือข่ายบวัศรีภายในอาคารใหม ่จํานวน 3 อาคาร ได้แก่ 

อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ป่ิน มาลากุล อาคาร

นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ทุกชัน้ ด้วย

ความเร็ว 1 Gbps  และอาคารโภชนาการสีเขียว (โรง

อาหาร 2 ชัน้) ด้วยความเร็ว 100  Mbps เพ่ือให้บริการ

การใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในอาคารได้

ทัว่ถึง และรองรับการขยายตวัของระบบเครือข่ายไร้สาย

ท่ีจะเกิดขึน้ 
 

  ระบบ Cloud Computing  

สํานักคอมพิวเตอร์ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบ 
Cloud Computing มาตัง้แต่ปี 2553 โดยต่อยอดจาก
ระบบ Virtualization ซึ่งเป็นระบบท่ีมีการมองลกัษณะ
การทํางานของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบเสมือน (virtual)  
โดยการให้บริการอยู่ในรูปแบบ Platform as a Service 
(PaaS) เป็นหลกั คือบริการระบบปฏิบติัการ Windows 
Server และ Linux CentOS ซึง่ช่วยให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัสามารถมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual 
Machine) ใช้งานและบริการได้ตลอดเวลา (24x7)  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้ปรับปรุงระบบ  
Hyper-V  เป็นเวอร์ชัน่ 2012 ซึง่รองรับประสิทธิภาพได้
สงูขึน้ เช่น รองรับ CPU สงูสดุต่อ Virtual Machine (VM) 
จาก 4 CPU เป็น 64 CPU รองรับ Memory สงูสดุต่อ VM 
จาก 64 GBเป็น 1 TB และรองรับ Disk สงูสดุต่อ VM 
จาก 2 TB เป็น 64 TB ขณะท่ีเซิร์ฟเวอร์ 1 เคร่ืองสามารถ
รองรับ VM ได้สงูสดุถงึ 1024 VM  

  การขยายระบบเครือข่ายไร้สาย มศว  

ระบบเครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE : Wireless 

Services of Education) สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองควบคมุระบบสญัญาณเครือข่ายไร้สายท่ีมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ทําให้สามารถรองรับการเช่ือมต่อ

มาตรฐาน 802.11n ท่ีความเร็ว 108-450 Mbps และ

รองรับจํานวนผู้ ใช้บริการพร้อมกันได้ถึง 8,000 อุปกรณ์  

ซึ่งระบบเก่ารองรับผู้ ใช้บริการได้เพียง 768 อุปกรณ์

เท่านัน้ และยังได้ขยายจุดให้บริการท่ี มศว องครักษ์ 

เพิ่มเติมอีกจํานวน  173 จุด   เ พ่ือให้บริการแก่นิสิต 

คณาจา ร ย์  และบุ คลาก ร ไ ด้ ค รอบคลุม พื น้ ท่ี ใ น

มหาวิทยาลยั  

สามารถตรวจสอบจุดบริการและข้อมูลการใช้

บริการได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://wise.swu.ac.th 

 

  การขยายเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างประมิตร 
      และไปสู่วทิยาลัยโพธิวชิชาลัย จังหวัดสระแก้ว  

สํานักคอมพิวเตอร์ได้ขยายการเช่ือมต่อระบบ

เครือข่ายบัวศรีระหว่างประสานมิตรกับวิทยาลัย 

โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว ด้วยความเร็ว 10 Mbps

เพ่ือให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรสามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยติดตัง้

จุดรวมสัญญาณไว้ท่ีอาคารอเนกประสงค์ ความเร็ว

เครือข่ายภายในอาคาร 100 Mbps และจุดให้บริการ

เครือข่ายไร้สาย มศว อีก 7 จดุบริการ โดยมี 2 จดุบริการ

สญัญาณครอบคลมุพืน้ท่ีบ้านพกั จํานวน 10 หลงั ทําให้

สะดวกต่อการใช้งานมากย่ิงขึน้  นอกจากนีย้ังเป็นการ
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ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน

การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ร่วมกับสังคม โดยเฉพาะ

ชมุชนในเขตพืน้ท่ีอําเภอวฒันานครและอําเภอใกล้เคียง 

จังหวัดสระแก้ว  ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการขยาย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์มายงัวิทยาลยัโพธิวิชชาลยัในครัง้นี ้

 การขยายช่องสัญญาณเครือข่าย องครักษ์  

การเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่ายระหว่าง มศว 

ประสานมิตรและองครักษ์ปรับเปล่ียนความเร็วเป็น 

1Gbps โดยผ่านช่องสญัญาณเครือข่ายของสํานกังาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

(Uninet) ทําให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สามารถ

สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยได้สะดวกและ

รวดเ ร็วขึ น้  รวมทั ง้การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย WiSE  หลงัจากการ

ปรับเปล่ียนแล้วค่าเฉลี่ยการใช้งานช่องสัญญาณ

เครือข่ายดงักลา่วอยูโ่ดยประมาณ 500 Mbps 

 

 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (VoIP) 

ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีมหาวิทยาลยัได้ลงทนุติดตัง้ระบบ

โทรศพัท์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบท่ีใช้สญัญาณผ่าน

เครือข่าย (VoIP : Voice over IP)  ซึง่จะเข้ามาแทนท่ี

ระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อกเดิม โดยได้ทําการเปล่ียน

ตู้สาขา (PABX) หลกัทัง้ประสานมิตรและองครักษ์เป็น

อปุกรณ์ควบคมุ (Controller) จํานวน 3  เคร่ือง สามารถ

รองรับเลขหมายโทรศพัท์ถงึ 4,500 หมายเลข และทําการ

เปล่ียนหวัเคร่ืองโทรศพัท์เป็นแบบ ใหม่ จํานวนหนึ่ง โดย

แยกช่องสญัญาณเฉพาะสําหรับระบบ  VoIP ประสาน

มิตรและองครักษ์ท่ีความเร็ว 20  Mbps 
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การพฒันาระบบสารสนเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานกัคอมพิวเตอร์ได้มีการพฒันาระบบเพ่ือสนบัสนนุการบริหารและการบริการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลยัทัง้งานยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและงานอ่ืนๆ ท่ีต้องการใช้ระบบสารสนเทศจํานวน

หลายระบบ บางสว่นจดัเป็นงานระบบใหม ่และบางสว่นพฒันาระบบเพิ่มเติมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและให้สอดคล้อง

กบันโยบายของมหาวิทยาลยัและความต้องการของ นิสิต คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

 ระบบบริหารงานหอพักนิสติ 

ระบบบริหารงานหอพักนิสิต(ระยะที่ 2) เป็น

ระบบท่ีให้บริการแบบออนไลน์ ซึง่เป็นอีกบริการหนึ่งของ

“ระบบบริการการศกึษา(SUPREME2004)” เพ่ือให้บริการ

ในช่ ว ง ท่ี หอพัก เ ปิ ด ใ ห้ นิ สิ ต เ ข้ า จอง ห้ อ งพัก ขอ ง

มหาวิทยาลยั นิสิตสามารถเลือกจองห้องพกัได้ตามช่วง

ระยะเวลาและคณะท่ีกําหนด โดยสามารถพิมพ์เอกสาร

การชําระเงินได้ทันที เพ่ือนําไปยื่นชําระเงินผ่านหน้า

เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (Counter payment) 

ทกุสาขา และนิสติสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน 

และตรวจสอบสทิธิการเข้าห้องพกัได้ 

 
กลุมผูใช  :  นิสิต 
หนวยงานเจาของ : สํานักงานบริหารกิจการหอพัก 
ผลการดาํเนินการ : ติดต้ังใชงานเม่ือภาคการศึกษา 1/2555 
URL : http://dormapp.swu.ac.th/swu/dormitory/ 

  ระบบสนับสนุนการมีงานทาํของนิสติ  

ระบบสง่เสริมการมีงานทําของนิสิต (Job online) 

เป็นระบบท่ีพฒันาขึน้เพ่ือรวบรวมตําแหน่งงานท่ีเปิดรับ

สมัครจากหน่วยงาน   นิสิต ท่ีสนใจสามารถเ ข้าดู

รายละเอียดการรับสมัครงานแต่ละตําแหน่งงานท่ี

ประกาศไว้ รวมถึงบริษัทหรือสถานประกอบการสามารถ

เข้ามาประกาศตําแหน่งงานท่ีต้องการเปิดรับสมคัร และ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

ความเหมาะสมในแต่ละบริษัทและตําแหน่งงานท่ี

ต้องการเข้ามาประกาศงาน   

 
กลุมผูใช  :  นิสิต,ผูประกอบการ,บริษัท 
หนวยงานเจาของ : กองกิจการนิสิต 
ผลการดาํเนินการ : ติดต้ังใชงานเม่ือภาคการศึกษา 2/2555 
URL : http://jobonline.swu.ac.th/swu/job/ 
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  ระบบจองห้อง 

ระบบจองห้องเป็นระบบท่ีพฒันาขึน้เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากร ในการขอ

ใช้บริการเพ่ือการประชมุและการจดักิจกรรม การทํางาน

ของระบบสามารถตรวจสอบห้องว่าห้องไหนว่างไม่ว่าง 

และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ 

ขจัดปัญหาตารางเวลาการใช้ห้องประชุมท่ีซ้อนทับกัน 

และการจดัเตรียมห้องประชมุลว่งหน้าของเจ้าหน้าท่ี     
กลุมผูใช  :  นิสิต อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
หนวยงานเจาของ : สํานักคอมพิวเตอร 
ผลการดาํเนินการ : ติดต้ังและนํารองการใชงานท่ีสํานัก
คอมพิวเตอร เมื่อเดือนกันยายน 2555 
URL : http://roombook.swu.ac.th/swu/roombook/ 

  ระบบบริหารจัดการสทิธ์ิการเข้าใช้ระบบ 
      สารสนเทศ  

ปัจจุบันมหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศจํานวน

มากท่ีสนับสนุนภารกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ

ของผู้ ใช้ จึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธ์ิขึน้ 

เพ่ือช่วยในการบริหารจดัการสิทธ์ิในด้านต่างๆ โดยผู้ดแูล

ระบบสามารถดําเนินการ เพิ่ม เปล่ียนแปลง ยกเลิก 

ตรวจสอบสิทธ์ิ และพิมพ์รายงานสิทธ์ิการใช้งานผ่าน

ระบบได้  

 
กลุมผูใช :  ผูดูแลระบบ 
หนวยงานเจาของ : สํานักคอมพิวเตอร 
ผลการดาํเนินการ  :  ติดต้ังใชงานเม่ือปการศึกษา  2555 
URL :  http://acs.swu.ac.th

  ระบบ SWU e-Meeting (เพิ่มเตมิ) 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว เป็นระบบ 

ท่ีนําไอซีทีมาใช้เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการ

จดัการประชุม โดยเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 2549 จนถึง

ปัจจบุนั  สํานกัคอมพิวเตอร์ได้พฒันา Feature ใหม่ ให้

รองรับการทํางานได้แก่ เร่ืองการบนัทึกเอกสารแนบท้าย

การประชมุ   

 
กลุมผูใช  :  ผูดูแลจัดการงานประชุม 
หนวยงานเจาของ : งานประชุม กองกลาง 
ผลการดาํเนินการ  :  ติดต้ังใชงานเม่ือเดือนกรกฎาคม  2555 
URL :  http://emeeting.swu.ac.th 
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  เวบ็ไซต์มหาวทิยาลัยฉบับภาษาลาว  

เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูของมหาวิทยาลยั

ในภาษาลาว  สําหรับการนําเสนอและเผยแพร่ข้อมลูแก่

ผู้ สนใจ ซึ่งได้แก่ ชาวต่างชาติ สถาบันการศึกษา หรือ

หน่วยงานในต่างประเทศท่ีสนใจติดต่อส่ือสารและ

แสวงหาความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั อาจารย์ นกัวิจัย 

นิสิตของมหาวิทยาลัย นิสิตต่างชาติ ผู้ สนใจเข้าศึกษา 

ผู้สนใจทัว่ไป 

กลุมผูใช  :  อาจารย นักวิจัย  นิสิตของมหาวิทยาลัย  นิสิต
ตางชาติ ผูสนใจเขาศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 
หนวยงานเจาของ : กองวิเทศสัมพันธ 
ผลการดาํเนินการ  :  ติดต้ังใชงานเม่ือเดือนสิงหาคม  2555 
URL :  http://www.swu.ac.th/lao/  

  Facebook คุยกับผู้บริหาร 

เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสถิติของ 

Facebook อธิการบดี และทีมผู้ บริหาร เพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถงึข้อมลู   

 
กลุมผูใช  :  อาจารย บุคลากร นิสิต และ ผูสนใจทั่วไป 
หนวยงานเจาของ : ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 
ผลการดาํเนินการ  :  ติดต้ังใชงานเม่ือเดือนกันยายน 2555 
URL :  http://www.swu.ac.th/fbps/fb.php 

การพฒันาการศกึษาไซเบอร์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการศนูย์การศกึษาไซเบอร์ สํานกัคอมพิวเตอร์ ได้บรูณาการแผนปฏิบติัการ

ยทุธศาสตร์หลกั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ “SSAP3 : การพฒันางานบริการวิชาการเพ่ือพฒันาชุมชนและ 

สงัคมอย่างยัง่ยืน (1 จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั)”  มาเป็นหลกัการในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน และ 

ใช้กระบวนการ PDCA เพ่ือเพิ่มคณุภาพของงานในโครงการตา่งๆ  ใน 3 โครงการ โดยมีผลดําเนินการ ดงันี ้

โครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education System) 

โครงการ “ระบบการศึกษาไฮบริดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2555 (SWU Hybrid 

Education System 2012)  โดยสรุปผลของโครงการ  ดงันี ้
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1. จํานวนรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบ ATutor ในปีการศกึษา 2555  

1.1. จํานวนรายวิชาใหมท่ี่สร้างขึน้ใหม ่       604 รายวิชา 

1.2. จํานวนรายวิชาใหมท่ี่คณาจารย์ได้รับทนุจากโครงการ SOT2 ครัง้ท่ี 4         37 รายวิชา 

2. จํานวนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ SWU Hybrid Education System 2012  

2.1. จํานวนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม SOT2 ครัง้ท่ี 4         63 คน 

2.2. จํานวนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์พ่ีเลีย้งระบบการศกึษาออนไลน์ มศว        19 คน 

2.3. จํานวนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีด้านการศกึษาไฮบริด     7 คน 

3. จํานวนนิสติท่ีได้รับการเรียนการสอนผา่นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ATutor  8,911 คน 
 

   

โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที (ICT Competency Training)  

การพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที มีจุดมุ่งหมายให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถประยกุต์ไอซีที

เพ่ือการทํางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบ คือ สมรรถนะหลกั (Core 

Competency) และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)  เพ่ือให้การพฒันาสมรรถนะของนิสิตและ

บคุลากรบรรลตุามเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  สํานักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้

ทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดงันี ้

ตารางที่ 8 : รายงานผลการดําเนินการของโครงการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที  

โครงการบริการวชิาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีท ี ครัง้ที่ 10 ครัง้ที่ 11 ครัง้ที่ 12 หน่วย 

จํานวนผู้ เข้าอบรมท่ีสามารถเปิดรับได้ทัง้หมด 685 1130 1005 คน 

จํานวนผู้ เข้ารับการอบรม 599 391 1071 คน 

ร้อยละของจํานวนผู้ เข้าอบรมทัง้หมดจากจํานวนท่ีเปิดรับ 87 35 100 ร้อยละ 

ร้อยละของจํานวนรายวิชาท่ีสามารถเปิดการอบรมได้  89 90.32 100 ร้อยละ 

ความพงึพอใจต่อการเข้าอบรมของผู้ เข้าร่วมโครงการในระดบัดีขึน้ไป 85.6 88 90 ร้อยละ 

โครงการ Cyber Education Center (บก.12) 

โครงการ Cyber Education Center (บก.12) ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนของ

มหาวิทยาลยั โดยดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทไอซีทีของมหาวิทยาลยัในประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาการรู้

เทคโนโลยี (IT Literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต บคุลากร และประชาชน ในการ

ดําเนินงานของโครงการ มีกิจกรรมน่าสนใจท่ีจะนําเสนอไว้ในรายงานประจําปี ดงันี ้
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1.  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือบูรณาการการพัฒนาความเข้มแขง็ในชุมชนผ่านระบบไซเบอร์    

1.1  การติดตัง้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพธิวิชชาลยัและชมุชน สระแก้ว 

การพฒันาเครือข่ายบวัศรีสู่โพธิวิชชาลยัจงัหวดัสระแก้ว ซึ่งช่วยให้นิสิต นกัศึกษาและบคุลากรสามารถเข้าถึง 

องค์ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาด้วยความเร็วระหวา่งประสานมิตรและโพธิวิชชาลยั 10 Mbps 

1.2 การจดัหาส่ือและประชาสมัพนัธ์ ส่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับชมุชนในจงัหวดัสระแก้ว ระยะท่ี 1 

 

2. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน (1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด) 

2.1 เพิ่มพนูความรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง “การทําตลาดออนไลน์เพ่ือผลติภณัฑ์ชมุชนนครนายก” 

ในปี พ.ศ. 2555 โครงการเพิ่มพนูความรู้ทกัษะด้านไอซีที เร่ือง “การทําตลาดออนไลน์เพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชน
นครนายก”  ซึง่เป็นโครงการบริการวิชาการหนึง่ท่ีดําเนินงานตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและเกิดความ
ยั่งยืน  จึงได้จัดกิจกรรม  “การฝึกอบรมเพ่ือการทดลองใช้หลักสูตร” และ การฝึกอบรมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะไอซีที โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะไอซีทีสําหรับ
ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดันครนายก 

2.2 เพิ่มพนูความรู้ทกัษะไอซีที เร่ือง “การทําตลาดออนไลน์เพ่ือผลติภณัฑ์ชมุชนจงัหวดัสระแก้ว” 

กิจกรรมในโครกงารดังกล่าว เป็นมีการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนสมรรถนะไอซีทีให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถ

ประชาสมัพนัธ์สนิค้าผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook  

 

3. โครงการไอซีทีเพ่ือชุมชน 

3.1 งานวนัเดก็  ประจําปี 2556  เทศกาลวนัเดก็นานาชาติ สืบสานวฒันธรรมส่ือสารไอซีที 

มีการจัดบูทกิจกรรมแบ่งเป็นโซนต่างๆ   เ พ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในเ ร่ืองวัฒนธรรมและ 

การส่ือสารแก่ชมุชน  ได้แก่  เลน่เกมแลกของรางวลั แจกเอกสารให้ความรู้ และส่ือประชาสมัพนัธ์ชนิดต่างๆ มากมาย   

โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน  
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3.2  นิทรรศการไอซีทีเพ่ือชมุชน 

กิจกรรมสําคัญท่ีจัดขึน้ ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ นิทรรศการด้านไอซีทีและผลงานวิชาการ การจัด

นิทรรศการความรู้ด้านการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การเผยแพร่ความรู้ด้านการประยกุต์ไอซีทีในยคุปัจจบุนัผ่านทางวีดี

ทศัน์  นิทรรศการและประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้จากระบบ KIDs-D@SWU  มีหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

 
4. โครงการเผยแพร่ห้องเรียนธรรมชาติโพธิวิชาลัย สระแก้ว 

กิจกรรมโครงการเผยแพร่ห้องเรียนธรรมชาติโพธิวิชชาลยั สระแก้ว ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถงึเดือนกรกฎาคม 

2555 ได้ประชาสมัพันธ์โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเรียนรู้ ทัง้ใน

รูปแบบ Online และแบบ CD-ROM Multimedia  

5. โครงการขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์โพธิวิชาลัย สระแก้ว 

การขยายเครือข่ายบวัศรีสู่ มศว โพธิวิชชาลยั จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งช่วยให้นิสิต นกัศึกษาและบคุลากรสามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ด้วยความเร็วระหว่างประสานมิตรและโพธิวิชชาลยั 10 

Mbps มีจุดรวมสญัญาณท่ีอาคารอเนกประสงค์ ความเร็วเครือข่ายภายใน 100 Mbps และติดตัง้จุดกระจาย

สญัญาณไวเลสแลน 7 จดุบริการ โดยมี 2 จดุบริการสญัญาณครอบคลมุพืน้ท่ีบ้านพกั 10 หลงั 

6. โครงการน้องหนูเรียนรู้แท็บเล็ต นครนายก 

   กิจกรรมสําคญัท่ีจดัขึน้ ได้แก่ จดัอบรมโครงการ "น้องหนเูรียนรู้แทบ็เลต็ นครนายก" ให้แก่ครูและนกัเรียน ณ 

โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศกึษาคาร) จ.นครนายก เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 โดยมีเดก็ชัน้ป.1และป4 เข้าร่วม 
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การบริการวิชาการ 

สําน ักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการ  
เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ ICT ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร และ
ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ สู่สงัคมและชุมชนด้วยระบบ ICT ดงัสรุปในตารางข้างล่างนี ้

ตารางท่ี 9 : สรุปการดําเนินโครงการบริการวิชาการโดยสํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ท่ี ช่ือโครงการ ระเวลาดําเนินการ 
จํานวน 

ผู้ เข้ารับบริการ
(คน) 

คา่ใช้จ่าย 
(บาท) 

1. โครงการบริการวชิาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีท ี(ICT Competency Training)  
1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ท่ี 10 ตลุาคม 2554 – 

กมุภาพนัธ์ 2555 
599 82,000 

2 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ท่ี 11 เมษายน - 
พฤษภาคม 2555 

391 90,000 

3 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ท่ี 12 มิถนุายน-สิงหาคม 
2555 

1,071 63,4000 

2. โครงการ Cyber Education Center (บก.12) 
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือบรูณาการการพฒันาความเข้มแข็งใน

ชมุชนผ่านระบบไซเบอร์ 
   

 1.1 จ้างติดตัง้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพธิวิชชาลยัและชมุชน 
สระแก้ว 

1 กมุภาพนัธ์ -  
30 มิถนุายน 2555 

- 699,780 

 1.2 จดัหาสื่อและประชาสมัพนัธ์ สือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับ
ชมุชนในจงัหวดัสระแก้ว ระยะท่ี 1 

มกราคม 2555 - 
พฤษภาคม 2555 

35 90,000 

2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชมุชน  
(1 มหาวิทยาลยั 1 จงัหวดั) 

   

 2.1 เพ่ิมพนูความรู้ทกัษะไอซีทีเร่ือง “การทําตลาดออนไลน์เพ่ือ
ผลิตภณัฑ์ชมุชนนครนายก 

5 มกราคม  –  
31 พฤษภาคม 2555 

60 58,460 

 2.2 เพ่ิมพนูความรู้ทกัษะไอซีทีเร่ือง “การทําตลาดออนไลน์เพ่ือ
ผลิตภณัฑ์ชมุชนจงัหวดัสระแก้ว 

1 มีนาคม -  
30 เมษายน 2555 

40 91,589 

3 โครงการไอซีทีเพ่ือชมุชน    
 3.1 โครงการงานวนัเดก็ ประจําปี 2555 "เทศกาลวนัเดก็นานาชาติ 

สืบสานวฒันธรรม สื่อสารไอซีที" 
14 ม.ค. 2555 1,000 32,387.44 

 3.2 กิจกรรมนิทรรศการไอซีทีเพื่อชุมชน 21 มิถนุายน -  
13 กรกฏาคม 2555 

275 53,350.50 

4. โครงการการเผยแพร่ห้องเรียนธรรมชาติโพธิวิชชาลยั จ.สระแก้ว 22 พฤษภาคม - 
15 กรกฎาคม 2555 

- 99,094 

5. โครงการขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์โพธิวิชชาลยั สระแก้ว กรกฎาคม 2555 - 1,694,500 

6. โครงการน้องหนเูรียนรู้แท็บเล็ต นครนายก 14 กรกฎาคม 2555 57 16,950 
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งานวจิัย 

สํานกัคอมพิวเตอร์ได้รับจดัสรรงบประมาณเพ่ืองานวิจยัของสํานกัคอมพิวเตอร์ จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ส่งเสริมการวิจัย เพ่ือทําหน้าท่ี ดังนี ้

1. กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลยทุธ์ในการบริหารงานวิจยัของสํานัก

คอมพิวเตอร์ 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการนําเสนอโครงการวิจยัให้สอดคล้องกบันโยบายการ

บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลยั 

3. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองข้อเสนอโครงการวิจัย 

4. เสนอโครงการวิจยัที่ผ่านการกลัน่กรองต่อคณะกรรมการประจําสํานกัคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. พิจารณาการขออนมุติัเบิกเงิน การขอขยายเวลา การขออนุมติัเปล่ียนหวัหน้าโครงการวิจัย 

หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ทีเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยั 

6. ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการวิจยัให้เป็นไปตามแผนงานวิจยั 

7. จดัทําคู่มือการวิจยัของสํานักคอมพิวเตอร์ 

8. ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่โครงการวิจัยและผลงานวิจัย 

9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร์มอบหมาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สํานกัคอมพิวเตอร์ได้เสนอโครงการวิจยั จํานวน 4 เร่ือง ดงันี ้

ตารางที่ 10 : สรุปการดําเนินโครงการวิจยัโดยสํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ท่ี โครงการวิจยั หวัหน้าผู้วิจยั ระยะเวลา 

1 การสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการของ 
สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

นายสนัติ สขุยานนัท์ ส.ค. 55 – ธ.ค. 55 

2 การสํารวจความต้องการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับการปฏิบติังานของบคุลากร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     

นายธรรณพ อินตาสาย ส.ค. 55 – ก.ค. 56 

3 การสํารวจความต้องการด้านบริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ของผู้พกัอาศยัภายในหอพกันิสติและ
หอพกับคุลากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 

นายเฉลิมพล คํานิกรณ์ ส.ค. 55 – ธ.ค. 55 

4 การสํารวจความต้องการบริการระบบสารสนเทศเพ่ือ
งานบริการการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวสัด์ิ ส.ค. 55 – ก.ค. 56 
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สถติกิารให้บริการ 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  สํานักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการต่าง ๆ แก่  นิสิต  คณาจารย์  บุคลากรของ

มหาวิทยาลยั  และบคุคลทัว่ไป  ข้อมลูสถิติเก่ียวกบัการให้บริการ  ดงัสรุปในตารางข้างลา่งนี ้

ตารางท่ี 11 : จํานวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  สํานกัคอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เดือน 
พ.ศ. 

ต.ค.
2554 

พ.ย.
2554 

ธ.ค. 
2554 

ม.ค.
2555 

ก.พ.
2555 

มี.ค.
2555 

เม.ย.
2555 

พ.ค.
2555 

มิ.ย.
2555 

ก.ค.
2555 

ส.ค.
2555 

ก.ย.
2555 

รวม 

จาํนวน 274 2 988 3,606 4,127 3,975 128 13 2,033 3,077 2,020 4,136 24,379 

 

 

ตารางท่ี 12 : จํานวนผู้ใช้บริการ  Help  desk  สํานกัคอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2554 

พ.ย.
2554 

ธ.ค. 
2554 

ม.ค.
2555 

ก.พ.
2555 

มี.ค.
2555 

เม.ย.
2555 

พ.ค.
2555 

มิ.ย.
2555 

ก.ค.
2555 

ส.ค.
2555 

ก.ย.
2555 

รวม 

จาํนวน 191 200 202 332 276 302 227 298 281 325 353 368 3,355 
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ตารางท่ี 13 : จํานวนการให้บริการซอ่มบํารุงเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์  สํานกัคอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  เดือน 
   พ.ศ. 

ต.ค.
2554 

พ.ย.
2554 

ธ.ค. 
2554 

ม.ค.
2555 

ก.พ.
2555 

มี.ค.
2555 

เม.ย.
2555 

พ.ค.
2555 

มิ.ย.
2555 

ก.ค.
2555 

ส.ค.
2555 

ก.ย.
2555 

รวม 

จาํนวน 461 445 509 325 561 393 319 412 470 492 394 388 5,169 

 

 
 

ตารางท่ี 14 : จํานวนผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สาย มศว (Wise)  สํานกัคอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

  เดือน 
 พ.ศ. 

ต.ค.
2554 

พ.ย. 
2554 

ธ.ค. 
2554 

ม.ค.
2555 

ก.พ.
2555 

มี.ค.
2555 

เม.ย.
2555 

พ.ค.
2555 

มิ.ย.
2555 

ก.ค.
2554 

ส.ค.
2555 

ก.ย.
2555 

รวม 

จาํนวน 7,184  2,125 11,283 12,886 13,216 12,703 7,885 6,444 12,493 13,242 11,639 13,116 124,217 
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การทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

สํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัให้มีกิจกรรมอนรัุกษ์ สืบสาน พฒันา ส่งเสริมและ

เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

สู่ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจหลกั  ยุทธศาสตร์  และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยมี

นโยบายให้การสนบัสนนุสง่เสริมบคุลากรของหน่วยงานมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามเพ่ือให้

คงอยูคู่ป่ระเทศไทยสืบไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  งบประมาณสําหรับจดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยสว่นหนึ่งมา

จากงบประมาณเงินรายได้และอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ มีจิตศรัทธาในการร่วมทําบญุแต่ละกิจกรรม  ในการจดักิจกรรม

ต่าง  ๆ  นัน้  ได้เปิดโอกาสให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ท่ีมาขอรับบริการจากสํานักคอมพิวเตอร์ได้มี 

สว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ  ด้วย 

  
ทําบญุเนื่องในวันสถาปนาสํานักคอมพวิเตอร ์ครบ 18 ปี

เมือ่วันที ่29 ธันวาคม 2554 
ณ วัดนาป่าพง อําเภอลําลกูกา จังหวัดปทุมธานี 

 
การรดน้ําขอพรผูใ้หญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ์

เมือ่วันที ่9 เมษายน 2555 
ณ หอ้ง 16-406 ชัน้ 4 อาคาร 16 สํานักคอมพวิเตอร ์ 

 
ทําบญุ ถวายเทยีนพรรษา และผา้อาบน้ําฝน  
เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเขา้พรรษา  
เมือ่วันจันทรท์ี ่30 กรกฎาคม 2555  

ณ วัดพราหมณี ตําบลบา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก 

 
การเขา้ร่วมกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จัดโดยมหาวทิยาลัย 
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การบริหารจัดการองค์ความรู้ 

สํานักคอมพิวเตอร์มีการสร้างและการพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการ

ความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรท่ีกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคล 

หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้  

รวมทัง้ปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีคณะกรรมการจดัการความรู้สํานกัคอมพิวเตอร์กํากบัดแูลดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมให้นําเคร่ืองมือไอซีทีมาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ภายในองค์กร 

2. เว็บไซต์แหล่งความรู้ของสํานกัคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายใน

องค์กร และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน  

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

3. ระบบห้องสมดุดิจิทลัเพ่ือการศึกษา มศว (คิดดี ท่ี มศว : KIDs-D@SWU) เพ่ือเผยแพร่ คู่มือ 

เอกสารประกอบการอบรม แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์  จัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf) 

URL : http://kids-d.swu.ac.th 

4. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว 

(SWU e-Document  Portal)  เพ่ือ

จดัเก็บเอกสารทางราชการและ

เอกสารทัว่ไป  

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

5. เว็บไซต์ส่ือสิ่งพิมพ์ มศว เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือสิ่งพิมพ์ของสํานักคอมพิวเตอร์ 

เช่น จดหมายข่าวสํานกัคอมพิวเตอร์  ข่าวประหยดัพลงังาน และข่าวกิจกรรม 5ส เป็นต้น  

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

6. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ เช่น  ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/สมัมนา/ประชุม

เชิงปฏิบตัิการ 

7. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในระดบัฝ่าย เช่น การจัดประชุมฝ่าย

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรแสวงหา ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกนัและกนั 
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8. จดัมมุแห่งการเรียนรู้ไอซีที ทัง้ท่ีประสานมิตรและองครักษ์ 

9. “มมุการเรียนรู้สํานกัคอมพิวเตอร์” ให้แก่

บุคลากรสํานกัคอมพิวเตอร์ ชัน้ 4 

อาคาร 16 

10. "มมุสบาย สบาย สไตล์ไอที"  ให้บริการ

แก่ผู้ ใช้บริการ และบุคลากรสํานกั

คอมพิวเตอร์  

11. ประสานมิตร : ชัน้ 3 อาคาร 16  |  

องครักษ์ : ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม 

12. ส่งเสริมให้บุคลากรเขียนบทความทาง
วิชาการและผลงานในจดหมายข่าวสํานกัคอมพิวเตอร์ และเอกสารเผยแพร่ของ

มหาวิทยาลยั เช่น SWU Weekly คอลมัน์ “ไอทีคอร์เนอร์” เป็นต้น 

13. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ในงาน มศว ไอทีวิชาการ ครัง้ที่ 4  

URL : http://it.cc.swu.ac.th 

14. ส่งเสริมการจดัการความรู้สํานักคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานในมหาวิทยาลยั เช่น คณะทนัต

แพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การพฒันาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักคอมพิวเตอร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้  

โดยสง่เสริมให้บคุลากรเข้ารับการอบรม ประชมุวิชาการ สมัมนาวิชาการ และศกึษาดงูาน ดงัสรุปในตารางข้างลา่งนี ้

ตารางท่ี 15 : สรุปการดําเนินการการพฒันาบคุลากร สํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ประเภท จํานวน (ครัง้) จํานวน (คน) ค่าลงทะเบียน (บาท) 

ประชุม 2 4 4,000.00 

สมัมนา 24 37 - 

อบรม 20 49 82,387.90 

ศึกษาดูงาน 1 10 350,000.00 

บรรยาย - - - 

รวมทัง้สิน้ 47 100 436,387.90 
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เอกสารเผยแพร่ 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําเอกสารเผยแพร่กิจกรรม คู่มือแนะนําการใช้งานต่าง ๆ และความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผลการดําเนินการของสํานักคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านระบบ

สารสนเทศ อนัได้แก่ เว็บไซต์ส่ือสิ่งพิมพ์ มศว (http://publications.swu.ac.th) ระบบห้องสมดุดิจิทลัเพ่ือการศึกษา 

มศว (http://kids-d.swu.ac.th) และระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  มศว (http://edocument.swu.ac.th) 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานกัคอมพิวเตอร์ได้จดัทําเอกสารเผยแพร่ ดงันี ้

 รายงานประจําปีสํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปี 2554 

 ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตอน แนวปฏิบติัท่ีดีในการจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ 

 ข่าวประหยดัพลงังาน สํานักคอมพิวเตอร์ (ฉบบัรายเดือน) 

 ข่าว 5ส สํานกัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัรายกิจกรรม) 

 แผ่นประชาสมัพนัธ์แนะนําสํานกัคอมพิวเตอร์ 

 แผ่นประชาสมัพนัธ์ Student IT Service 

 แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์บริการต่าง ๆ  

 แผ่นพบัแนะนําการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย มศว  
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ผลงานที่ภาคภมูิใจ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สํานกัคอมพิวเตอร์ได้รับการจดัสรรงบประมาณสงูกว่าทกุปี  และได้นํามาจดัทํา

แผนงานและโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  มีผลงานสร้างสรรค์และ 

นําเผยแพร่ให้แก่ชุมชน  มศว  และสังคมจํานวนมาก ปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในปีท่ีผ่านมา คือ 

การร่วมมืออย่างดีย่ิงจากผู้บริหาร  นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลยั แต่ขอคดัสรรเฉพาะประเด็นเด่น

สําหรับผลงานความภาคภมิูใจท่ีเกิดจากพลงัร่วม  (synergy)  ของชาว มศว  ดงันี ้

ด้านระบบคอมพวิเตอร์ 
และเครือข่าย 
 

2 ผลงานที่ภาคภูมใิจ คือ 

1.  ระบบ Cloud Computing เป็นเทคโนลีท่ีดงึความสามารถด้านฮาร์ดแวร์

และทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์สงูสดุ ด้วยการรวมทรัพยากร

อยู่ศนูย์กลางและแบ่งปันใช้ทรัพยากรร่วมกนั ทกุหน่วยงานสามารถร้องขอ

บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine) มายงัสํานกัคอมพิวเตอร์และ 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการมีเซิร์ฟเวอร์เสมือนของหน่วยงาน Cloud 

Computing ช่วยให้บริการด้านระบบปฏิบัติการทํางานได้ตลอดเวลา 

(24x7) โดยสามารถย้ายระบบปฏิบัติการท่ีทํางานอยู่บนฮาร์ดแวร์ท่ีเกิด

ปัญหาไปสู่ฮาร์ดแวร์อ่ืนๆ ได้ทนัที ขณะท่ีผู้ ใช้ยงัสามารถเข้าใช้งานบริการ

ตา่งๆ บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้อยา่งปกติ 

2.  ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (VoIP) เน่ืองด้วยตู้สาขา (PABX) ของ

มหาวิทยาลยัมีอายุการใช้งานนานและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสงูขึน้ 

สํานักคอมพิวเตอร์จึงปรับเปล่ียนโครงสร้างพืน้ฐานของระบบโทรศัพท์ 

จากอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลทัง้ระบบ แต่ก็ยังสามารถทํางานร่วมกับ

ระบบอนาล็อกเดิมได้ด้วยเช่นกนั โดยทําการเปล่ียนตู้สาขาเป็นตวัควบคมุ

แบบ Controllerจํานวน 3 ตัว ท่ีสามารถรองรับหมายเลขโทรศัพท์ 4,500 

หมายเลข การสื่อสารระหว่างตัวควบคุมและหัวเคร่ืองผู้ ใช้ทํางานผ่าน

โปรโตคอล Session Initiation Protocol (SIP) ระบบ VoIP ช่วยให้ทกุ

หน่วยงานไมต้่องซือ้ตู้สาขาเพิ่ม เพียงแคมี่สายสญัญาณแลนหรือ UTP และ

หวัเคร่ืองโทรศพัท์แบบ SIP ก็สามารถใช้งานระบบ VoIP ได้ทนัที 

ด้านระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 

6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ 

1. ระบบบริหารงานหอพักนิสิต(ระยะที่ 2) ระบบบริหารงานหอพกันิสิต
(ระยะท่ี 2) เป็นระบบท่ีให้บริการแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกบริการหนึ่งของ
“ระบบบริการการศึกษา(SUPREME2004)” เพ่ือให้บริการในช่วงท่ีหอพกั
เปิดให้นิสิตเข้าจองห้องพักของมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถเลือกจอง
ห้องพกัได้ตามช่วงระยะเวลาและคณะท่ีกําหนด โดยสามารถพิมพ์เอกสาร
การชําระเงินได้ทนัที เพ่ือนําไปย่ืนชําระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (Counter payment) ทกุสาขา และนิสิตสามารถตรวจสอบ
สถานะการชําระเงิน และตรวจสอบสทิธิการเข้าห้องพกัได้ 
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2. ระบบสนับสนุนการมีงานทาํของนิสิต (Job online) เป็นระบบสง่เสริม

การมีงานทําของนิสิต (Job online) เป็นระบบท่ีพฒันาขึน้เพ่ือรวบรวม

ตําแหน่งงานท่ีเปิดรับสมัครจากหน่วยงาน  นิสิตท่ีสนใจสามารถเข้าดู

รายละเอียดการรับสมคัรงานแต่ละตําแหน่งงานท่ีประกาศไว้ รวมถึงบริษัท

หรือสถานประกอบการสามารถเข้ามาประกาศตําแหน่งงานท่ีต้องการ

เปิดรับสมัคร และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในมหาวิทยาลยัเป็นผู้พิจารณา

ความเหมาะสมในแตล่ะบริษัทและตําแหน่งงานท่ีต้องการเข้ามาประกาศงาน 

3. ระบบจองห้อง เป็นระบบท่ีพฒันาขึน้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นิสิต 

อาจารย์และบุคลากร ในการขอใช้บริการเพ่ือการประชุมและการจัด

กิจกรรม การทํางานของระบบสามารถตรวจสอบห้องว่าห้องไหนว่างไม่ว่าง 

และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องติดต่อผู้ ดูแลระบบ ขจัดปัญหา

ตารางเวลาการใช้ห้องประชุมท่ีซ้อนทบักนั และการจดัเตรียมห้องประชุม

ลว่งหน้าของเจ้าหน้าท่ี     

4. ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ปัจจุบัน

มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศจํานวนมาก ท่ีสนบัสนนุภารกิจในด้านต่าง  ๆ

ของมหาวิทยาลยั ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการเข้าใช้งานระบบ

ของผู้ ใช้  จึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธ์ิขึน้ เพ่ือช่วยในการ

บริหารจัดการสิทธ์ิในด้านต่างๆ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดําเนินการ เพิ่ม 

เปล่ียนแปลง ยกเลิก ตรวจสอบสิทธ์ิ และพิมพ์รายงานสิทธ์ิการใช้งานผ่าน

ระบบได้ 

5. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาลาว เพ่ือให้เป็นแหลง่รวบรวมข้อมลู

ของมหาวิทยาลยัในภาษาลาว  สําหรับการนําเสนอและเผยแพร่ข้อมลูแก่

ผู้ สนใจ ซึ่งได้แก่  ชาวต่างชาติ  สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใน

ตา่งประเทศท่ีสนใจติดตอ่ส่ือสารและแสวงหาความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 

อาจารย์ นักวิจัย นิสิตของมหาวิทยาลยั นิสิตต่างชาติ ผู้สนใจเข้าศึกษา 

ผู้สนใจทัว่ไป 

6.  Facebook คุยกับผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นแหลง่รวบรวมข้อมลูและสถิติ

ของ Facebook อธิการบดี และทีมผู้บริหาร เพ่ือการประชาสมัพนัธ์และ

เพิ่มความสะดวกในการเข้าถงึข้อมลู   
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การประกนัคณุภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ในปีการศกึษา 2554  (มิถนุายน 2554 – พฤษภาคม 2555) สํานกัคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินกิจกรรมทางด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก) จาก

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน จํานวน 5 ทา่น ประกอบด้วย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตัร  จารุวาระกุล 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  เกรียงไกรเพชร 

3. อาจารย์รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 

4. อาจารย์สิรเดช  ชาตินิยม 

5. อาจารย์นฤมล   ศิระวงษ์ 

เม่ือวนัท่ี 27  มิถนุายน  2555  ให้มีระดบัคณุภาพการศกึษาท่ีพิจารณาจากการประเมินคณุภาพการศกึษาทัง้  

7  องค์ประกอบ  โดยประเมินตวับ่งชี ้ 16 ตวับ่งชี ้ ไม่ประเมิน  1  ตวับ่งชี ้ รวม  17  ตวับ่งชี ้ มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบั 4.67  ซึง่อยูใ่นเกณฑ์  ดีมาก  โดยจําแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบได้ ดงันี ้

ตารางท่ี 16 : ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน สํานกัคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศกึษา 2554 

องค์ประกอบท่ี ช่ือองค์ประกอบ จํานวนตวับ่งชี ้ ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการ
ดําเนินการ 

1 5 

2 การวิจัย 1 5 

3 การบริการวิชาการแก่สงัคม 3 5 

4 การทํานบํุารุงศิลปะวฒันธรรม 1 3 

5 การบริหาและการจัดการ 9 4.75 

8 การเงินและงบประมาณ 1 5 

7 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 1 5 

 รวม 17 4.68 
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คณะกรรมการตรวจประเมนิตรวจเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการตรวจประเมนิ 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

หอ้งประชมุ ดร.สนุทร แกว้ลาย 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 
  ประจําปีการศกึษา 2554 

ถ่ายรูปร่วมกับบุคลากร  สํานักคอมพวิเตอร ์
เมือ่วันที ่27 มถิุนายน 2555 

สํานักคอมพวิเตอรไ์ดรั้บรางวัลคุณภาพแห่ง
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 
2554 ประเภทหน่วยงานสนับสนุนวชิาการทีม่ผีล
การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับดมีาก 

เมือ่วันที ่14 พฤศจกิายน 2555 

   

 
สํานักคอมพวิเตอรไ์ดจั้ดใหม้กีารประชาพจิารณ์ 

รายงานการประเมนิตนเอง ประจําปีการศกึษา 2554
ผ่านออนไลน์  เมือ่วันที ่12 –15 มถิุนายน  2555 

 
บรรยากาศการตอ้นรับ 
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การบริหารความเส่ียง 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้กําหนดให้การควบคุมภายในเป็นภารกิจท่ีสําคัญภารกิจหนึ่งในการปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ  และได้ดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดยมีแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน สํานกัคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร

ของสํานกัคอมพิวเตอร์  ตามคําสัง่สํานกัคอมพิวเตอร์ท่ี  คําสัง่ท่ี  022/2553 และคําสัง่ท่ี14/2555  เป็นผู้ กํากบัดแูล

การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

สําหรับการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555) สํานัก

คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการควบคมุภายในตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยได้ทําหนังสือคํารับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารสํานักคอมพิวเตอร์ตามระเบียบการ

จดัทํารายงานการควบคมุภายใน   ตามรายงานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 เลม่ท่ี 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)  

เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552  ท่ีมีผลการประเมินการ

ควบคุมภายในของสํานักคอมพิวเตอร์ครบ 5  องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 

สภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสาร และการ

ติดตามประเมินผล  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดว่ามีความเพียงพอ  มีประสิทธิผลบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

ตารางท่ี 17 : การประเมินความเส่ียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ลําดบั ด้านความเส่ียง กิจกรรม 

1 ด้านการเงินและงบประมาณ 2 

2 ด้านกลยุทธ์ 1 

3 ด้านนโยบาย 1 

4 ด้านการปฏิบติังาน 11 

5 ด้านปัจจยัภายนอก 2 
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กจิกรรม 5 ส 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม 5ส เพ่ือสร้างสํานึกท่ีดีในกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 

สขุลกัษณะ และสร้างนิสยั ซึ่งนบัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการทํางานท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ การมี

ส่วนร่วมในการประหยดัทรัพยากร การมีระเบียบและวินยัในการทํางาน โดยกิจกรรม 5ส นีจ้ดัเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของสํานกัคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดําเนินการ ดงันี ้

• จดัตัง้คณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส 

• จดัทําคู่มือและกําหนดมาตรฐาน 5 ส ของแต่ละฝ่าย ภายในสํานักคอมพิวเตอร์ และจดัทําเกณฑ์

การประเมิน 5ส บนโต๊ะทํางาน 

• เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม 5ส  

 จดัทําเว็บเพจ 5ส สํานักคอมพิวเตอร์ 

 จดัทําบอร์ดประชาสมัพนัธ์ และให้ความรู้เก่ียวกบักิจกรรม 5 ส 

• ดําเนินกิจกรรม 5ส  

 จดักิจกรรม Big Cleaning Day  

 การจัดการบนแฟ้มบนหน้าจอ(Desktop) และภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ธนาคารวสัดรีุไซเคิล 

• กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส   

 รณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทํา 5ส ทุกวนัพฤหสับดี 

• ตรวจสอบ 5 ส เพ่ือประเมินผลการทํา 5ส   

 ตรวจสอบประจําเดือน 

 ตรวจสอบประจําปี 
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 แนวทางการพฒันาสาํนักคอมพิวเตอร ์ปี 2556 

ตามที่มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒได้กําหนดให้ "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 

เป็นยทุธศาสตร์หนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลยั  และให้ความสําคญักบัการประยกุต์ไอซีทีเพ่ือการพฒันานิสิตและ

บคุลากร กระบวนการทํางาน การเรียนการสอน การวิจยั และการบริหารจดัการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเพ่ือการพฒันา

ภารกิจของมหาวิทยาลยัในทกุด้าน ยทุธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึงนบัเป็นยทุธศาสตร์หนึ่งท่ีมี

ความสําคัญในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลยัเป็นอย่างย่ิง  สํานักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและ

ให้บริการไอซีที ขอนําเสนอแนวทางการพัฒนาสํานักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย 

ในปี 2556 ดงันี ้ 

1. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีท่ีดี (ICT Best Practice) 

• จดัทํามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ มศว  

• จดัทํามาตรฐานการให้บริการระบบไอที มศว องครักษ์ 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

• ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

• บริการระบบโทรศพัท์ VoIP ผ่าน SIP Phone ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี 

และอาคารบริการ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

• ติดตัง้ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point) 

• ปรับเปล่ียนอปุกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน มศว องครักษ์ 

• การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออพติคภายในมศว องรักษ์ 

3. การขยายบริการไอทีเพ่ือนิสิตและบุคลากร 
• จัดพืน้ท่ีบริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

• จัดทํา Fan Page สํานักคอมพิวเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสํานักคอมพิวเตอร์และ 

ตอบปัญหาผู้ ใช้บริการ 

4. ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus 

• ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล 

• จ ัดโครงการส่ง เสริมการใ ช้ระบบคล ัง ข้อม ูลมหาวิทยาล ัยส่ง เสริมการใ ช้ระบบคล ัง ข้อม ูล

มหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาระบบเว็บไซต์ มศว 

• ส่งเสริมการใช้งาน DotNetNuke New Version  

• จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device 
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6. การบริการส่ือและการส่ือสาร 
• ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) เพ่ือรองรับการขยาย Access Point  

7. การจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

• จัดทําโครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหม่ 

• จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เ ร่ืองระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย เช่น ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย  ระบบ SWU Information Portal  สําหรับนิสิต  

ระบบ SWU-SAP Monitoring System  เป็นต้น  
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 คณะจดัทาํ 

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินชุ  เทียนรุ่งโรจน์ ผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

ดร.อรรณพ  โพธิสขุ รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

นายสมบุญ  อดุมพรย่ิง รองผู้ อํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร์ 

บรรณาธิการ 

นางพชัรินทร์  สนธิวนิช เลขานกุารสํานกัคอมพิวเตอร์ 

กองบรรณาธิการ 

นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวสัด์ิ ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 

นายสนัติ  สขุยานนัท์ ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการและบริการ 

นายนคร  บริพนธ์มงคล ปฏิบติัหน้าท่ีหวัหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่าย 

นางศิริศศิเกษม  วิจิตร นกัวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ออกแบบรูปเล่มและปก 
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