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บทนํา 

สาํนักคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ได้เริม่ดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 
2556 ในรูปของ “โครงการจดัตัง้สาํนักบรกิารคอมพวิเตอร์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้รบัการยกฐานะขึ้น
เป็นสํานักคอมพวิเตอร์ โดยเป็นหน่วยงานกลางที่มบีทบาทหน้าที่ด ้านการพฒันาและบรกิารระบบ
คอมพวิเตอร์ของมหาวิทยาลยั สาํนักคอมพวิเตอร์ได้รบัการพฒันาเรื่อยมาอย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนัสาํนัก
คอมพวิเตอร์มหีน้าที่วางแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายของ
มหาวิทยาลยั ให้บรกิารระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของ
มหาวิทยาลยั ให้บรกิารห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการบรหิาร การเรยีนการสอนและ
การวิจยั  รวมทัง้ให้บรกิารวิชาการด้านการพฒันานิสติ คณาจารย์และบุคลากร การฝึกอบรมและการให้
คาํปรกึษาด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 

ปรชัญา 

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่สรา้งสรรคส์งัคมแหง่การเรยีนรู ้

ปณิธาน 

มุง่พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่สรา้งสรรคส์งัคมแหง่การเรยีนรูด้ว้ยปญัญาและคุณธรรม 

วิสยัทศัน์ 

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัการสือ่สารและการสรา้งองคค์วามรู ้เพือ่พฒันาภารกจิของ
มหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พนัธกิจ 

สาํนกัคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงานดาํเนินการและประสานงานการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
พฒันามหาวทิยาลยั 

วตัถปุระสงค์ 

1. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาภารกจิของมหาวทิยาลยั 

2. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการคน้ควา้วจิยัและการเรยีนการสอน 

3. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารมหาวทิยาลยั 

4. พฒันาบุคลากรใหม้จีติสาํนึกและทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. บรกิารวชิาการดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภารกจิหลกั 

สาํนักคอมพวิเตอร์มภีารกิจหลกัในการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
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วางแผนแม่บทเทคโนโลีสารสนเทศด้านระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายของมหาวิทยาลยั  ให้ทนั
กบัการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลย  ีและสอดคล ้องกบันโยบายด ้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั  ทบวงมหาวิทยาลยั และแผนเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ   

2. บรกิารการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย  

บรกิารการใช้งานเครอืข่ายบวัศร ีซึ่งเป็นเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ของมหาวิทยาลยั แก่บุคลากรและ
นิสติของมหาวิทยาลยั เพื่อการใช้บรกิารผ่านเครอืข่าย เช่น การใช้ E-mail และการเรยีกใช้สารสนเทศ
ผ่านเครอืข่ายบวัศร ีได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของมหาวิทยาลยั ระบบสารสนเทศห้องสมุด 
และระบบสารสนเทศเครอืข่าย World Wide Web 

3. บรกิารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของมหาวิทยาลยั 

วางแผนและดาํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบรหิารงานมหาวิทยาลยั โดยประสาน
การดาํเนินงานกบัผู้ใช้ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสาํนักงานอธิการบดี  

4. บรกิารการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 

บรกิารการใช้ห้องปฏิบตัิการไมโครคอมพวิเตอร์เครอืข่าย เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนรายวิชา 
ของทุกคณะวิชา  และบรกิารการใช้เครื่องไมโครคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ สาํหรบัสมาชิกสาํหรบัใช้งาน
ทัว่ไป  

5. บรกิารวิชาการ 

จดัฝึกอบรมความรู้และการใช้งานคอมพวิเตอร์ ให้แก่นิสติ คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลยั
และบุคคลทัว่ไป 

6. สนับสนุนงานวิจยัและงานอื่น ๆ 

บรกิารระบบสบืค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจยั  การประชาสมัพนัธ์ผ่านเครอืข่าย  
การให้บรกิารยมื บํารุงรกัษา และคําปรกึษาเกี่ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ในงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตร ์

จากพนัธกจิและภารกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยั สํานักคอมพวิเตอร ์
จงึไดก้าํหนดยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันางานสาํหรบั ปี 2555-2559 ไว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัใหม้ี
ศกัยภาพสามารถรองรบัภารกจิของมหาวทิยาลยัทัง้ดา้นการบรหิาร การเรยีนการสอน 
การวจิยั ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
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ยุทธศาสตร ์2 พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรบัภารกิจของมหาวิทยาลยั
อย่างครบวงจร 

สง่เสรมิและพฒันาระบบสารสนเทศใหก้ารดาํเนินภารกจิของมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ยุทธศาสตร ์3 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการค้นคว้าวิจยัและการเรียน
การสอน 

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ศกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ 

ยทุธศาสตร ์4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย 

สง่เสรมิและพฒันาการใหบ้รกิารวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สงัคม 

ยทุธศาสตร ์5 พฒันาระบบการบริหารสาํนักคอมพิวเตอรใ์ห้มีประสิทธิภาพ 

พฒันาระบบการบรหิารและการจดัโครงสรา้งองค์กรใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดรบัภารกจิ
และมุง่เน้นการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ความเป็นมาและพัฒนา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ริม่มแีนวความคดิในการพฒันาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละจดัหาระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นการบรหิารงาน การเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิาร
วชิาการของมหาวิทยาลยัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523  และได้มกีารจดัตัง้คณะทํางานขึ้นเพื่อดําเนินการยกร่าง 
“โครงการจดัตัง้สํานักบรกิารคอมพวิเตอร”์ ในทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2526 ไดม้กีารอนุมตัใิหด้ําเนินงาน “โครงการ
จดัตัง้สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร”์ โดยมสีายการบรหิารงานขึน้ตรงต่อกองแผนงาน สาํนกังานอธกิารบด ีและมี
สาํนกังานตัง้อยูท่ีช่ ัน้ที ่4 อาคาร 8 (อาคารสาํนกัหอสมดุกลาง ในขณะนัน้) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ไดม้ปีระกาศของทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 2536 ใหม้หีน่วยราชการชื่อ “สํานักคอมพวิเตอร”์ เป็น
หน่วยงานหน่ึงที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ และใหม้สีํานักงานเลขานุการในสํานักคอมพวิเตอร์ ในเดอืนตุลาคม 
2539  สาํนกัคอมพวิเตอรไ์ดย้า้ยทีท่าํการมาทีอ่าคาร 16 โดยตัง้อยูบ่นชัน้ที ่2 ชัน้ที ่3 ชัน้ที ่4 และบางสว่นของ
ชัน้ที่ 15  ต่อมาในวนัที่ 7 กนัยายน 2541 ไดม้กีารเปิดสํานักงานคอมพวิเตอร ์ศูนยอ์งครกัษ์ เพื่อขยายการ
บรกิารของสาํนกัคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่ คณาจารย ์บุคลากร และนิสติทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์  

สํานักคอมพวิเตอร์มพีฒันาการอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อผลกัดนัและ
ดําเนินงานตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นิสิต 
คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัสามารถก้าวทนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร หรอื ระบบไอซทีทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็   
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ลําดบัการดําเนนิงานโดยสงัเขป 

โครงการจัดตัง้สํานักบรกิารคอมพวิเตอร ์(พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2536) 

 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์(พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2556) 

2536 • ประกาศของทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2536 ใหม้หีน่วยราชการชื่อ 
“สาํนักคอมพวิเตอร”์ เป็นหน่วยงานหน่ึงทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ 

 งานโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

2537-2538 • จดัหาระบบคอมพวิเตอรต์ามทีไ่ดร้บัอนุมตัเิงนิงบประมาณ ประกอบดว้ย 
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์พรอ้มระบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรหิาร และระบบสารสนเทศหอ้งสมดุ (Dynix) 

2537 • จดับรกิารการใชอ้นิเทอรเ์น็ตแก่อาจารย ์บุคลากร และนิสติ 
2541 • ตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั โดยใชช้ื่อวา่ 

“เครอืขา่ยบวัศร”ี โดยมคีวามเรว็ 10 Mbps 

2529-2530 • จดัเชา่ระบบมนิิคอมพวิเตอร ์
(Concurrent Computer 3250) เพือ่ใช้
ในระบบบรหิารและการเรยีนการสอน 

• พฒันาระบบงานเพือ่การบรหิารดว้ย
โปรแกรมภาษาโคบอล โดยเริม่ที่
ระบบงานลงทะเบยีนเรยีน แลว้
ขยายไปสูร่ะบบงานอื่นๆ ไดแ้ก่ งาน
เงนิเดอืน งานบุคคล งานวจิยั
สถาบนั งานอาคารสถานที ่เป็นตน้ 

• จดัหาไมโครคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ สาํหรบังานบรกิารดา้นการ
เรยีนการสอนแก่อาจารย ์และนิสติ 

• จดับรกิารหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนการสอน 

• จดับรกิารโครงการบรกิารวชิาการดา้นคอมพวิเตอร ์
2531-2535 • เสนอโครงการจดัหาระบบคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู เพือ่ทดแทนระบบ

มนิิคอมพวิเตอร ์

• เสนอโครงการจดัตัง้สาํนกัคอมพวิเตอร ์เพือ่บรรจุเขา้ในแผนพฒันาการศกึษา 
ระยะที ่7  ( พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) 
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• เปิดเครอืขา่ยบวัศรอียา่ง
เป็นทางการ เมือ่วนัพธุที ่ 
27 พฤศจกิายน 2539 โดย
สมเดจ็พระเทพราชสดุฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในงาน 
“วนัสมเดจ็พระเทพราชสดุฯ 
สยามบรมราชกุมาร”ี ครัง้ที ่10 

2544 • ขยายเครอืขา่ยบวัศร ี
ไปยงัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
องครกัษ์ 

• ขยายเครอืขา่ยบวัศรี
เพิม่เตมิ เพือ่รองรบัระบบ
สารสนเทศมหาวทิยาลยั 
(SUPREME2002) 

2545 • ขยายเครอืขา่ยบวัศรไีปยงัหอพกันิสติใหม ่มศว องครกัษ ์

• ตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยับนเครอืขา่ย (Firewall) 

• ปรบับรกิารใชง้านเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ตจากทางบา้น ดว้ยวงจรเชา่ระบบ
ดจิติอล จากเดมิ  48 คูส่าย  เป็น 120 คูส่าย 

2546 • ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเครอืขา่ยบวัศร ีมศว ประสานมติร  จากเดมิ Megabit 
เป็นแบบ Gigabit  

• ขยายชอ่งสญัญาณเชื่อมต่อ
เครอืขา่ยระหวา่ง Uninet 
กบั มศว  จากเดมิที่
ความเรว็ 1 ลา้นบติต่อ
วนิาท ีเป็น 155 ลา้นบติต่อ
วนิาท ี

• ขยายชอ่งสญัญาณวงจร
เชื่อมต่อเครอืขา่ยระหวา่ง มศว ประสานมติรและองครกัษ์  จากเดมิทีค่วามเรว็  
2 ลา้นบติต่อวนิาท ีเป็น  6 ลา้นบติต่อวนิาท ี

2547 • ปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
เรยีนการสอน ณ  มศว องครกัษ ์

• ตดิตัง้อุปกรณ์กาํหนดเสน้ทางออกสูอ่นิเทอรเ์น็ต (Router) 
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• ขยายจุดเชื่อมต่อเครอืขา่ยบวัศรปีระจาํหอ้งเรยีน มศว  ประสานมติรและ
องครกัษ์ 

• ขยายชอ่งทางออกสูอ่นิเทอรเ์น็ต (ชอ่งทางที ่1)  จากความเรว็เดมิ 1 ลา้นบติ
ต่อวนิาท ีเป็น  4  ลา้นบติต่อวนิาท ี

• เพิม่ชอ่งทางออกสูอ่นิเทอรเ์น็ต ชอ่งทางที ่2  ดว้ยความเรว็ 2 ลา้นบติต่อวนิาท ี

• ขยายชอ่งสญัญาณวงจรเชือ่มต่อเครอืขา่ยไปโรงเรยีนสาธติ มศว ปทุมวนั จาก
ความเรว็ 64 บติต่อวนิาท ีเป็น 1 ลา้นบติต่อวนิาท ี

• ขยายและปรบัปรงุหอ้งคอมพวิเตอรก์ลางของมหาวทิยาลยั 

• นํารอ่งระบบเครอืขา่ยไรส้าย ณ มศว ประสานมติร โดยทดลองตดิตัง้ที ่สาํนกั
คอมพวิเตอร ์และสาํนกัหอสมดุกลาง 

• ตดิตัง้ระบบการป้องกนัการแพรก่ระจายไวรสับนเครอืขา่ย 

• ตดิตัง้ระบบสาํรองขอ้มลูอตัโนมตั ิ(Automatic Backup) 
2548 • ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ย 

ไรส้าย ที ่มศว ประสาน
มติรและองครกัษ์ จาํนวน 
68 จุด โดยใชช้ื่อวา่ 
“SWU WiSE” (SWU 
Wireless Services for 
Education) 

• พฒันาและปรบัเปลีย่น
ระบบโทรศพัทจ์าก
อนาลอ็ก เป็นระบบผา่นเครอืขา่ย IP  พรอ้มทัง้ตดิตัง้ระบบตูส้าขาอตัโนมตัต่ิอ
เขา้ตรง (DID : Direct  Inward Dialing) จาํนวน 1,000 เลขหมาย 

• ปรบัปรงุประสทิธภิาพเครอืขา่ยภายในอาคาร  มศว ประสานมติรและองครกัษ์  
เป็นอุปกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch)  

2549 • พฒันาและตดิตัง้เวบ็ไซตง์านบรกิารระบบเครอืขา่ยไรส้าย WiSE 
(http://wise.swu.ac.th) 

• เพิม่ประสทิธภิาพระบบโทรศพัทผ์า่นไอพ ี(Voice over Internet Protocol หรอื 
VoIP) ดว้ย QoS 

• ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานเครอืขา่ยบวัศรภีายใน มศว องครกัษ์ 
2550 • ขยายวงจรสือ่สารสญัญาณเครอืขา่ยบวัศรไีปยงัโรงพยาบาลชลประทาน 

• ตดิตัง้โครงสรา้งหน่วยจดัเกบ็ขอ้มลูจากศนูยก์ลาง (Storage system) 
2551 • เพิม่จุดบรกิารเครอืขา่ยไรส้ายทีห่อพกันิสติ มศว องครกัษ์ จาก 10 จุด เป็น 
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จาํนวน 48 จุด 

• ขยายเครอืขา่ยบวัศร ีณ อาคารทีพ่กัสาํหรบับุคลากร มศว องครกัษ ์

• พฒันาและตดิตัง้ระบบการยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต โดยใช้
ชื่อวา่ IPass (Internet Passport) ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย
การกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร ์

• พฒันาและตดิตัง้ระบบ
รกัษาความปลอดภยัการ
เขา้ใชเ้ครอืขา่ยบวัศรจีาก
ภายนอกทีเ่รยีกวา่ VPN 
(Virtual Private 
Network)  

• ตดิตัง้ระบบ V-Clean เพือ่
ป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร ์และปรบัปรงุชอ่งโหวร่ะบบปฏบิตักิารเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์

• ปรบัปรงุระบบ SWU Mail 
Plus จากระบบ Squirrel 
เป็นระบบ Horde ซึง่เป็น
ระบบ mail ทีอ่าํนวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน
มากขึน้ เชน่ ในสว่นของ calendar, bookmark เป็นตน้ 

2552 • ขยายชอ่งสญัญาณเครอืขา่ยระหวา่ง มศว ประสานมติร และองครกัษ์ จากเดมิ
ทีค่วามเรว็ 100 เป็น 150 Mbps เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2552 เพือ่รองรบัการใช้
งานระบบเครอืขา่ยอนิทราเน็ตและระบบอนิเทอรเ์น็ต ณ มศว องครกัษ ์

• ตดิตัง้ระบบ Blade server และ เพิม่ขนาด Storage  

• ตดิตัง้ระบบ Virtualization รองรบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยแบบเสมอืน 

• ปรบัปรงุเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยสาํหรบัไฟรว์อลล ์(Firewall Server)  

• ตดิตัง้ระบบจดัการบญัชผีูใ้ชง้าน LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) Replication เพือ่ป้องกนัการสญูเสยีของขอ้มลูบญัชผีูใ้ช ้Bausri ID 

• ปรบับรกิารใชง้านเครอืขา่ยและอนิเทอรเ์น็ตจากทางบา้น ดว้ยวงจรเชา่ระบบ
ดจิติอล จากเดมิ  120 คูส่าย  เป็น 180 คูส่าย 

2553 • จดัทาํแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการบรหิารเครอืขา่ย 

• ปรบัปรงุประสทิธภิาพเครือ่งแมข่า่ยใหบ้รกิาร VPN 

• จดัทาํระบบ Disaster Recovery Site (DR Site) ป้องกนัความเสีย่งขอ้มลูสญูหาย 



8 รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 

 

ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

• ศกึษาและทดสอบระบบ Voice over Wireless 

• วเิคราะหส์ถานะระบบโทรศพัทข์องมหาวทิยาลยั 

• ขยายการตดิตัง้ระบบ SIP Phone 

• ปรบัปรงุระบบ SWU Mail โดย
มกีารปรบัปรงุอนิเทอรเ์ฟส 
(Interface) ใหมด่ว้ยซอฟตแ์วร ์
Horde groupware เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการทาํงาน
รว่มกนั (Calendar, Task และ 
Note เป็นตน้) 

• เพิม่ประสทิธภิาพระบบ Blade 
server โดยการเพิม่ Blade 
Server (C7000) เพือ่รองรบัการขยายระบบ Virtualization ไดม้ากขึน้ 

• เพิม่ประสทิธภิาพระบบ Storage เป็นแบบ Enterprise storage เพือ่การ
ทาํงานแบบ Thin Provisioning ทาํใหร้ะบุขนาดพืน้ทีข่องเครือ่งแมข่า่ยแบบ
เสมอืนไดม้ากกวา่พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ และจดัเกบ็ขอ้มลูตามการใชง้าน โดย
มขีนาดพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็สงูถงึ 84.3 TB 

• ตดิตัง้จุดกระจายสญัญาณเครอืขา่ยเพิม่เตมิ ณ อาคารหอพกันิสติและอาคาร
อาํนวยการ ชัน้ 4 มศว องครกัษ ์

2554 • เพิม่อุปกรณ์ควบคุมระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless Controller)  

• ปรบัปรงุประสทิธภิาพความปลอดภยัระบบเครอืขา่ยบวัศร ีกรณศีกึษาจดัทาํ
ขอ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต (BI) 

• ปรบัปรงุฐานขอ้มลูบวัศรไีอด ี(Buasri ID) ของ LDAP 

• ปรงัปรงุระบบไฟรว์อลลไ์มผ่า่นแคช (Proxy server) 

• เพิม่ระบบสาํรองไฟฟ้าสาํหรบัหอ้งคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย มศว องครกัษ ์

• ขยายชอ่งสญัญาณ (Bandwidth) ระหวา่ง มศว ประสานมติร และองครกัษ์ จาก
เดมิทีค่วามเรว็ 150 เป็น 200 Mbps 

• ปรบัปรงุและขยายการเดนิสายสญัญาณเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
- คณะศกึษาศาสตรไ์ปยงัอาคาร นวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ี  
และอาคารบรกิาร หมอ่มหลวงป่ิน มาลากุล  
-  หอศลิปกรรม ชัน้ 2,3,4  อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ี

2555 • ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช 
บวัศร ีและอาคารบรกิาร หมอ่มหลวง ป่ิน มาลากุล 
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• ปรบัปรงุระบบโทรศพัทส์ว่นกลางเพือ่รองรบัอาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์
ดร.สาโรช บวัศร ีและอาคารบรกิาร หมอ่มหลวง ป่ิน มาลากุล 

• บรกิารเครอืขา่ยไรส้าย (WiSE) เพือ่รองรบัอุปกรณ์พกพา (mobile devices) 
และการขา้มสญัญาณระหวา่ง access point ไดอ้ตัโนมตั ิ

• ขยายชอ่งสญัญาณ
ระหวา่ง มศว ประสาน
มติร และองครกัษ์ จาก
เดมิทีค่วามเรว็ 200 
Mbps  เป็น 1 Gbps 

• ตดิตัง้ระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์อาคาร
โภชนาการสเีขยีว (โรงอาหารกลาง 2 ชัน้) และอาคารโภชนาการแสนแสบ 
มศว ประสานมติร 

• เพิม่ชอ่งสญัญาณสาํหรบัระบบ VoIP และใชเ้ป็นชอ่งสญัญาณสาํรองความเรว็ 
20 Mbps 

• เพิม่อุปกรณ์ควบคุมระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless Controller) และอุปกรณ์
กระจายสญัญาณเครอืขา่ยไรส้าย (Access Point) 1 ระบบ 

• ขยายการเชื่อมต่อ
เครอืขา่ยบวัศรสีูว่ทิยาลยั
โพธวิชิชาลยั มศว 
จงัหวดัสระแกว้ 

• เพิม่อุปกรณ์กระจาย
สญัญาณเครอืขา่ยไรส้าย 
มศว โพธวิชิชาลยั 
จงัหวดัสระแกว้ 

• พฒันาระบบ Cloud 
Computing ต่อยอดมาจากระบบ Virtualization 

• ปรบัปรงุและขยายการเดนิสายสญัญาณเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
- วทิยาลยันานาชาตเิพือ่ศกึษาความยัง่ยนื และโรงอาหารใหม ่
- สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา และอาคารหอประชุมใหญ่ 

2556 • จดัทาํนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2556 

• ปรบัเปลีย่นชือ่เครอืขา่ยไรส้าย SSID (Service Set Identifier)  มาเป็นชื่อโซน
แทน ไดแ้ก่ WiSE-PSM, WiSE-ONK  
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ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

• บรกิารระบบโทรศพัท ์VoIP ผา่น SIP Phone 

• เพิม่อุปกรณ์กระจายสญัญาณ WiSE  มศว ประสานมติร 40 จุด 

• ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ภายใน มศว องครกัษ ์

• บรกิารพสิจูน์สทิธิก์ารเขา้ WiSE ผา่น MAC address 

• จดัทาํแผนผงัเครอืขา่ยไฟเบอรอ์อพตกิ 

• จดัทาํ Fan Page สาํนกัคอมพวิเตอร ์เพือ่ประชาสมัพนัธบ์รกิารสาํนกั
คอมพวิเตอรแ์ละตอบปญัหาผูใ้ชบ้รกิาร 

• เปิดบรกิาร Google 
Apps for education 
(GAFE) ใหแ้ก่นิสติ 
อาจารย ์และบุคลากร 

• ปรบัเปลีย่นระบบไฟร์
วอลลจ์าก Iptable  เป็น 
Palo Alto Firewall 

• ปรบัเปลีย่นระบบ
ตรวจสอบสถานะเครอืขา่ยจาก MRTG  เป็น Zenoss 

 งานสารสนเทศเพือ่การบรหิารและบรกิารของมหาวทิยาลยั 

2537-2538 • พฒันาระบบงานลงทะเบยีนรปูแบบใหม ่และไดเ้รยีกชื่อระบบวา่ IMPRESS 
(Information Management for Planning, REgistration SyStem) เป็น
ระบบงานทีพ่ฒันาขึน้บนระบบฐานขอ้มลู Ingress 

2538-2540 • พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารทีเ่ตม็รปู และไดเ้รยีกชื่อระบบวา่ 
SUPREME95 (Srinakharinwirot University Planning REgistration 
Management, Etc 1995) และเปิดระบบอยา่งเป็นทางการ ในปี 2539   

• พฒันาและตดิตัง้เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั (http://www.swu.ac.th) เพือ่
เผยแพรข่อ้มลูของมหาวทิยาลยัผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

• จดับรกิารเพือ่สนบัสนุนหน่วยงาน อาจารย ์บุคลากร และนิสติในการจดัทาํ
สารสนเทศเพือ่เผยแพรผ่า่นอนิเทอรเ์น็ต  

2544-2545 • พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการประกนัคณุภาพการศกึษา  
ระยะที ่1 (SUPREME2002) เป็นระบบงานทีพ่ฒันาขึน้บนระบบฐานขอ้มลู Oracle 

2545 • พฒันาระบบบรกิารผา่นเวบ็ เพือ่ใหบ้รกิารแก่หน่วยงาน นิสติ บุคลากร และ
บุคคลทัว่ไป  ไดแ้ก่  ระบบขา่วประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ บรกิารเวบ็บอรด์ มศว  
(SWU Webboard) 
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2546 • ตดิตัง้ระบบการบรหิารเวบ็ไซตด์ว้ย Zope/ZMS ซึง่เป็น open source content 
management system 

• พฒันาระบบบรกิารผา่นเวบ็  ไดแ้ก่  บรกิารเวบ็เพจสว่นบุคคล มศว (SWU 
personal Web) ระบบประกนัคุณภาพการศกึษา (ปค.103) บรกิารประกาศ
ขา่วประกวดราคา/สอบราคา บรกิารหนงัสอืเวยีนอเิลก็ทรอนิกส ์บรกิารเวบ็ได
เรก็ทอรี ่มศว 

2547 • พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระยะที ่2 (SUPREME2002) 

• พฒันาระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั (SUPREME 2004) โดยไดร้บัอนุมตัิ
งบประมาณจากเงนิรายได ้ สว่นงบพฒันาหน่วยงานและมหาวทิยาลยั และ
เปิดระบบอยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2547 

• พฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษา 

• พฒันาระบบรบัรายงานตวัและประมวลผลผูเ้ขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
และตดิตัง้เวบ็ไซตง์านพระราชทานปรญิญาบตัร 

• พฒันาระบบบรกิารผา่นเวบ็  ไดแ้ก่ บรกิารระบบปฏทินิ มศว  (SWU 
Calendar)  ระบบสาํหรบัผูด้แูลเวบ็ไซตห์น่วยงาน (SWU Webhelp)  ระบบ
อธกิารบดพีบประชาคม มศว 

2548 • พฒันาระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์ มศว (SWU e-meeting) 

• พฒันาเวบ็ศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์มศว (SWU Alumni) 

• พฒันาระบบบรกิารผา่นเวบ็  ไดแ้ก่ ระบบประกาศขา่วปญัหาเครอืขา่ย และ
ระบบ News Clip Online 

2549 • พฒันาระบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส มศว (SWU e-Document Portal) 

• พฒันาระบบใบเบกิงบประมาณ 
2550 • ปรบัปรงุพฒันาระบบศษิยเ์ก่าสมัพนัธเ์พิม่เตมิ 

• พฒันาระบบ Syllabus Publishing และเปิดใหบ้รกิารในปีการศกึษา 2550 

• พฒันาระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลู มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (SWU 
Information Service) 

• พฒันาระบบบรหิารงานจราจรและยานพาหนะ 
2551 • พฒันาระบบสารสนเทศการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HURIS : Human 

Resource Information System) 
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• พฒันาระบบภาระงาน
เชงิปรมิาณของ
ขา้ราชการ ตาํแหน่ง
วชิาการ และพนกังาน
มหาวทิยาลยั สาย
วชิาการ (Workload) 

• พฒันาระบบแจง้สาํเรจ็
การศกึษาออนไลน์ 

• พฒันาระบบสนบัสนุน Hybrid Education : SWU Syllabus Publisher 
Version 2.1 

• พฒันาระบบแบบสาํรวจ มศว ( SWU e-Survey Portal) 

• พฒันาระบบวารสารวชิาการอเิลก็ทรอนิกส ์(SWU e-Journals System) 

• พฒันาระบบสารสนเทศโทรศพัท ์(Phone Information System) 

• พฒันาระบบแบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส ์มศว (SWU e-Form Portal) 
2552 • พฒันาระบบงานเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ขา้ราชการ และพนกังาน (Salary 

Promoting System)  

• พฒันาระบบงานเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยั 

• พฒันาระบบงานสลปิเงนิเดอืนแบบออนไลน์ 

• พฒันาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอื (MOU) 

• พฒันาระบบใบเบกิเงนิงบประมาณ 

• พฒันาระบบการรบัรายงานตวันิสติใหมแ่บบออนไลน์ (iStart) 

• พฒันาเวบ็ไซตศ์รนีครทินวโิรฒวชิาการ ครัง้ที ่4 

• พฒันาระบบเวบ็ไซต ์มศว 60 ปี ศรสีงา่มหานคร 

• พฒันาระบบงานอาคารสถานที ่

• พฒันาระบบรบัสมคัรเขา้อบรมแบบออนไลน์ (train.swu.ac.th) 

• พฒันาระบบคดิด ีที ่มศว (KIDs-D@SWU) 

• พฒันาระบบบรหิารงานโครงการ 
2553 • พฒันาระบบตดิตามโครงการตามแผนยทุธศาสตร ์

• พฒันาระบบสนบัสนุนหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานอดุมศกึษา 

• พฒันาเวบ็ไซตส์ือ่สิง่พมิพ ์มศว (SWU Publishing) 

• ปรบัเพิม่ระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์มศว ตามคาํขอของผูใ้ชร้ะบบ 

• ปรบัปรงุเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั เวอรช์ัน่ภาษาองักฤษ 
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• ปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอื 

• ปรบัเพิม่ระบบสารสนเทศการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HURIS : Human 
Resource Information System)  
-  งานมาตรฐานภาระงานทางวชิาการของผูด้าํรงตําแหน่งวชิาการ 
-  งานลา 
-  งานผูด้าํรงตําแหน่งบรหิาร 
 -  งานลาศกึษา/ฝึกอบรม/แพทยป์ระจาํบา้น 

• พฒันาระบบ Courseware Information Management System (CIM) 

• พฒันาระบบงานบรหิารการจดัการขนสง่และความปลอดภยั 
2554 • พฒันาระบบบรหิารงานหอพกันิสติ 

• ปรบัเพิม่ระบบ SUPREME 2004 – ตรวจสอบสถานการณ์สง่หลกัฐานการ
รายงานตวันิสติใหม ่

• พฒันาเวบ็ไซต ์มศว รปูแบบใหม ่เปิดใหบ้รกิารในปีการศกึษา 2554 

• ปรบัเพิม่ระบบ SWU e-Meeting ตามคาํขอของผูใ้ชร้ะบบ 

• พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการจดันิทรรศการ มศว 

• พฒันาระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลู มศว (SWU Information Portal) 
2555 • พฒันาระบบบรหิารงานหอพกันิสติ (ระยะที ่2) 

• พฒันาระบบสนบัสนุนการมงีานทาํของนิสติ 

• พฒันาระบบจองหอ้ง 

• พฒันาระบบบรหิารจดัการสทิธิก์ารเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

• ปรบัเพิม่ระบบ SWU e-Meeting ตามคาํขอของผูใ้ชร้ะบบ 

• ปรบัเพิม่เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั เวอรช์ัน่ภาษาลาว 

• พฒันา Facebook คุยกบัผูบ้รหิาร 
2556 • ปรบัเพิม่ระบบ SUPREME 2004 - แบบประเมนิรายวชิา ปค 004 

• ปรบัเพิม่ระบบสนบัสนุนการมงีานทาํของนิสติ - Resume ของนิสติ 

• ปรบัเพิม่ระบบ HURIS - งานเงนิเดอืน 

• ปรบัเพิม่ระบบหอพกั - กาํหนดการจองหอพกัแยกตามคณะ 

• ปรบัระบบบรหิารงานวจิยั – เปลีย่นเทคนิคการพฒันาระบบและรปูแบบการ
ทาํงาน 

• พฒันาระบบ SUPREME 2004 - ขา่วประชาสมัพนัธ ์

• ปรบัเพิม่ระบบงานพระราชทานปรญิญาบตัร- การตรวจสอบขอ้มลูการรายงาน
ตวับณัฑติ 
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 งานสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 

2543-2546 • นํารอ่งโครงการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ (Srinakharinwirot Online Teaching/Learning หรอื SOT)  

2546-2548 • เริม่โครงการ SOT 

• ตดิตัง้และปรบัแต่งใชร้ะบบ 
Open source LMS ชื่อ 
“ATutor” ของมหาวทิยาลยั
โทรอนโท ประเทศแคนาดา
มา (http://www.atutor.ca) 
โดยเริม่ที ่version 1.1 

• เปิดใชเ้วบ็รายวชิา 
http://course.swu.ac.th ตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่1/2546 

2549-2550 • โครงการพฒันา  
E-Learning Courseware รุน่ที ่1 

• ปรบัปรงุเวบ็รายวชิาของมหาวทิยาลยั ปรบั ATutor  เป็นเวอรช์นั  1.5.6 
2550-2551 • โครงการพฒันา E-Learning Courseware รุน่ที ่2 ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

ระหวา่งเดอืนกนัยายน 2550 ถงึเดอืน กนัยายน 2551 

• ปรบัปรงุเวบ็รายวชิาของมหาวทิยาลยั ปรบั ATutor เป็นเวอรช์นั 1.6.1 
2552 • โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การจดัทาํแผนการพฒันาอาจารย ์

พีเ่ลีย้งเพือ่สง่เสรมิการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว” (SOT2 Faculty Mentor 
Program) 
ณ โรงแรมโรสกาเดน้ รเิวอรไ์ซด ์
อาํเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม ระหวา่งวนัที ่30-31 
มนีาคม 2552 และ 1 เมษายน 
2552  

• โครงการอบรม เรือ่ง “การพฒันาอาจารยต์ามหลกัการการจดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ มศว” ระหวา่งวนัที ่27 - 28 พฤษภาคม 2552 และวนัที ่1 
มถุินายน 2552 
 -  กจิกรรมที ่1  เทคนิคการใชไ้อซทีใีนการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
 -  กจิกรรมที ่2  เทคนิคการเป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีด่ ี

• การประชุมการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว ผ่านกลยุทธอ์าจารยพ์ี่
เลีย้ง (18 ธนัวาคม 2552) 
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• ปรบัปรงุเวบ็รายวชิาของมหาวทิยาลยั ปรบั ATutor เป็นเวอรช์นั 1.6.3 
 

2553-2554 • การประชุมอาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการจดัการศกึษาออนไลน์ (10 กุมภาพนัธ ์
2553) 

• โครงการพฒันา E-Learning Courseware รุน่ที ่3  

• อบรมเชงิปฏบิตักิาร กลุ่ม
วชิา ATutor เมือ่วนัที ่ 
10 - 12 พฤษภาคม 2553 

• ปรบัปรงุเวบ็รายวชิาของ
มหาวทิยาลยั  ปรบั 
ATutor เป็นเวอรช์นั 1.6.4 

2555-2556 • โครงการระบบการศกึษาไฮบรดิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 
2555 
   -  กจิกรรมที ่1 การพฒันาและสรา้งนวตักรรมการเรยีนการสอน 
      แบบ   E-Learning 
   -  SOT2 ครัง้ที ่4 : การพฒันา E-Learning Courseware 
   -  SOT2FM ครัง้ที ่3 : อาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการศกึษาออนไลน์ มศว 
   -  กจิกรรมที ่2  การเสรมิสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการศกึษาไฮบรดิ มศว 

 งานสนบัสนุนการเรยีนรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

2537-2556 • จดับรกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์เพือ่การเรยีนการสอน การวจิยั และการ
บรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยั 

• จดับรกิารวชิาการดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่อาจารย ์บุคลากร นิสติ รวมทัง้บุคคล
ทัว่ไป 

• สนบัสนุนการจดักจิกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั อนัไดแ้ก่ งานวนัสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี งานวนัพระราชทานปรญิญาบตัร 
เป็นตน้ 

2546 • จดัหาซอฟตแ์วรล์ขิสทิธิ ์เพือ่ใหบ้รกิารดา้นการเรยีนการสอน และงานวจิยั 
2547 • การปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สาํหรบันิสติ มศว องครกัษ ์

• ตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการเครือ่งไมโครคอมพวิเตอรจ์ากสว่นกลาง เพือ่นํารอ่ง
กบัหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สาํนกัคอมพวิเตอร ์และ ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์

• การขยายจุดเชื่อมต่อเครอืขา่ยประจาํหอ้งเรยีน 
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• การปรบัระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์(Video Conference) สาํหรบังานประชุม
และการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยรว่มกบัสาํนกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา 

2548 • พฒันาและขยายการดแูลเครือ่งไมโครคอมพวิเตอร ์จากสว่นกลาง ไปยงั
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สาํนกัคอมพวิเตอร ์องรกัษ์ และหอพกันิสติ 

2545-2548 • จดัใหม้กีารเสวนาไอท ี(IT Talk) เพือ่นําเสนอ/บรรยาย ความรูใ้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นต่าง ๆ  ตัง้แต่วนัที ่19 มนีาคม 2545 

• ปรบัภาพลกัษณ์การเสวนาไอท ี โดยจดัรายการ  IT Talk ผา่นทางสถานีวทิยุ
ชุมชนคนกรงุเทพฯ  อากาศครัง้แรกเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2548 

2538-2556 • จดัทาํจดหมายขา่วสาํนกัคอมพวิเตอรข์ึน้เพือ่เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์
แลกเปลีย่นขา่วสารทางวชิาการและขา่วสารทัว่ไปใหเ้พือ่นรว่มงานไดท้ราบ 
รวมทัง้การตอบขอ้คาํถามในเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยจติบรกิารทีด่ยีิง่
ของบุคลากรแหง่สาํนกัคอมพวิเตอร ์จดหมายขา่วสาํนกัคอมพวิเตอร ์ฉบบั
แรกเริม่ปี พ.ศ. 2538 (ปีที ่1 ฉบบัที ่1 มนีาคม-เมษายน 2538) 

2549 • การปรบัปรงุจุดกระจายสญัญาณเครอืขา่ยและระบบไฟฟ้า ฝา่ยปฏบิตักิารและ
บรกิาร ชัน้ 3 สาํนกัคอมพวิเตอร ์ประสานมติร 

2550 • ตดิตัง้จุดกระจายสญัญาณเครอืขา่ยเพิม่เตมิ ณ หอ้งประชุม 9B สาํนกังาน
อธกิารบด ี

2551 • เริม่ปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัหา
เครือ่งคอมพวิเตอร์
ใหบ้รกิารจากการจดัซือ้มา
เป็นการเชา่เครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์ทน เพือ่
ใหบ้รกิารดา้นการเรยีนการ
สอน และใหบ้รกิารใชเ้ครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ ในระยะแรก
เชา่เครือ่งคอมพวิเตอรจ์าํนวน 200 เครือ่ง  ณ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ประสานมติร  

• ตดิตัง้เครือ่งสาํรองไฟขนาด 20 KVA ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์สาํนกั
คอมพวิเตอร ์องครกัษ์ เพือ่ป้องกนักระแสไฟดบั 

2552 • ขยายการเชา่เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พิม่เตมิอกีจาํนวน 150 เครือ่ง เพือ่ใหบ้รกิาร
ดา้นการเรยีนการสอน และใหบ้รกิารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ณ สาํนกั
คอมพวิเตอร ์ประสานมติรและองครกัษ ์

• ปรบัปรงุและขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํนกัคอมพวิเตอร ์องครกัษ ์

• เปิดใหบ้รกิารหอ้งประชุมทางไกลขนาด 10 ทีน่ัง่ เพือ่เป็นบรกิารให ้นิสติ 



รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 17
  

สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

คณาจารย ์บุคลากร ทีม่คีวามประสงคจ์ะประชุมหารอืรว่มกนัระหวา่งประสาน
มติร และ องครกัษ์  

• ตดิตัง้ตูป้ระชาสมัพนัธ ์KIOS เพือ่ประชาสมัพนัธง์านบรกิารสาํนกัคอมพวิเตอร ์

• ตดิตัง้ระบบพมิพผ์ลอตัโนมตั ิ

• ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า 

• ตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิดแบบ Digital พรอ้มตดิตัง้ จาํนวน 1 ระบบ 
2553 • ขยายการเชา่เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พิม่เตมิอกีจาํนวน 100 เครือ่ง เพือ่ใหบ้รกิาร

ดา้นการเรยีนการสอน และใหบ้รกิารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ณ สาํนกั
คอมพวิเตอร ์องครกัษ์ 

• ปรบัปรงุตูจ้า่ยกระแสไฟฟ้า ชัน้ 4  

• ปรบัปรงุบรกิารคอมพวิเตอร ์ณ สาํนกัคอมพวิเตอร ์อาคารเรยีนรวม องครกัษ์ 
2554 • จดัหาระบบป้องกนัไวรสัจากสว่นกลาง (Antivirus ESET) 

• จดัหาสือ่การเรยีนการสอน ณ หอ้งปฏบิตักิารและบรกิาร สาํนกัคอมพวิเตอร ์
องครกัษ์ 

• ตดิตัง้ระบบเสยีงสาํหรบัหอ้งประชุม สาํนกัคอมพวิเตอรท์ัง้ทีป่ระสานมติรและ
องครกัษ์ 

• ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์เครือ่งฉาย (projector) ประจาํหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
ใหม ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร 

2555 • บาํรงุรกัษาระบบป้องกนัไวรสัจากสว่นกลาง (Antivirus ESET) 

• จดัพืน้ทีบ่รกิาร ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ี

• ตดิตัง้จอ LCD 4 ชุด สาํนกัคอมพวิเตอร ์มศว องครกัษ ์

• ตดิตัง้ระบบประชาสมัพนัธด์ว้ยระบบ Digital Signage 

• ตดิตัง้เครือ่งสาํรองกระแสไฟฟ้าขนาด 10 KVA 
2556 • บาํรงุรกัษาระบบป้องกนัไวรสัจากสว่นกลาง (Antivirus ESET) 

• ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 1 ระบบ 
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การบรหิารงาน 

ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง การแบ่งสว่นราชการในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2536 วนัที่ 29 ธนัวาคม พ.ศ.2536 ใหส้ํานักคอมพวิเตอร์เป็นหน่วยงานที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะและมี
สาํนักงานเลขานุการในสํานักคอมพวิเตอร ์ในการบรหิารงานของสํานักคอมพวิเตอรน์ัน้ มผีูอ้ํานวยการสํานัก
คอมพวิเตอร ์ทําหน้าทีใ่นการกํากบัดูแล และมคีณะกรรมการประจําสํานักคอมพวิเตอรซ์ึ่งมอีํานาจและหน้าที ่
(ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย คณะกรรมการประจาํสาํนกั พ.ศ. 2542) ดงัน้ี 

1. วางนโยบายและแผนงานของสาํนกัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

2. จดัระบบการบรหิารงานภายในสาํนกั โดยไมข่ดัต่อระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

3. วางระเบยีบและออกขอ้บงัคบัอื่นตามทีส่ภามหาวทิยาลยัมอบหมาย หรอืเพือ่เสนอต่อ 
สภามหาวทิยาลยั 

4. สง่เสรมิสนบัสนุนการวจิยัและงานวชิาการอื่นของสาํนกั 

5. แสวงหาความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

6. ใหค้าํปรกึษาและเสนอความเหน็แก่ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วกบักจิการของสาํนกั หรอืตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

ในการบรหิารงานภายในสํานักคอมพวิเตอรน์ัน้ เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
สอดคลอ้งกบัภารกจิหลกั สํานักคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ สํานักงาน
ผูอ้ํานวยการ ฝา่ยระบบสารสนเทศ ฝา่ยปฏบิตักิารและบรกิาร และ ฝา่ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย โดย
ได้ดําเนินการขออนุมตัิและผ่านความเหน็ชอบจากที่ประชุมสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมื่อวนัที่ 5 
ตุลาคม 2544 

 
แผนภมูโิครงสรา้งการแบง่สว่นราชการในสาํนกัคอมพวิเตอร ์

(ตามมตทิีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วนัที ่5 ตุลาคม 2544) 
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หน่วยงานภายในสํานัก 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีารแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝา่ย โดยในแต่
ละฝา่ยมกีารแบ่งงานพรอ้มทัง้กําหนดและจดัแบ่งภารกจิอยา่งชดัเจน เพื่อมอบหมายงานใหแ้ก่หวัหน้าฝา่ยและ
บุคลากรผูป้ฏบิตังิานในฝา่ย ดงัแสดงตามแผนภมูดิงัน้ี 

 
แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารงานของสาํนกัคอมพวิเตอร ์
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ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

1. สาํนักงานผูอ้าํนวยการ 

รบัผิดชอบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจดัการของสํานักคอมพิวเตอร์  งาน
ทัง้หมดในสาํนกังานผูอ้าํนวยการน้ีจดัแบ่งเป็น 4 งาน ดงัน้ี 

●  งานบรหิารและธุรการ 

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ได้แก่ งานสารบรรณ งานประชุม งานธุรการ งาน
บุคคล งานอาคารสถานที ่งานประชาสมัพนัธ ์และ งานบรหิารและธุรการ องครกัษ์ 

●  งานคลงัและพสัดุ 

งานในสว่นน้ีแบ่งออกเป็นงานยอ่ย ไดแ้ก่ งานการเงนิ/บญัช ีงานพสัดุ 

●  งานบรกิารการศกึษา 

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ไดแ้ก่ งานสนับสนุนการเรยีนการสอน งานสนับสนุน
งานบรกิารคอมพวิเตอร ์งานบรกิารวชิาการ 

●  งานนโยบายและแผน 

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ได้แก่ งานแผนงานและโครงการ งานแผนงาน
งบประมาณ งานแผนอตัรากําลงัและการพฒันาบุคลากร งานแผนวจิยัและพฒันา งาน
ประเมนิและตดิตามผลการดาํเนินงาน 

2. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และ
บํารุงรกัษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลยั รวมทัง้การประสานงานและให้
คาํปรกึษาแก่ผูใ้ชร้ะบบงาน งานทัง้หมดในฝา่ยระบบสารสนเทศน้ีจดัแบ่งเป็น 3 งาน ดงัน้ี 

●  งานพฒันาระบบสารสนเทศ 

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ได้แก่ งานวเิคราะห์และออกแบบระบบ งานพฒันา
ระบบ งานวจิยัและพฒันา 

●  งานบาํรงุรกัษาระบบสารสนเทศ 

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ได้แก่ งานประสานงานผูใ้ช้ งานตรวจสอบและดูแล
ระบบ 

●  งานประสานงานระบบสารสนเทศ องครกัษ ์

3. ฝ่ายปฏิบติัการและบริการ 

รบัผดิชอบงานปฏบิตัิการและบรกิาร โดยทําหน้าที่ซ่อม บํารุงรกัษา และจดัใหบ้รกิารเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ 
และกจิกรรมอื่น ๆ ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้บรกิารใหค้ําปรกึษาดา้นคอมพวิเตอรแ์ก่อาจารย ์
บุคลากร และนิสติ งานทัง้หมดในฝา่ยปฏบิตักิารและบรกิารน้ีจดัแบ่งเป็น 4 งาน ดงัน้ี 
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●  งานปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ไดแ้ก่ งานเครอืข่ายประจําอาคาร งานคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์  งานบรกิารซอฟทแ์วร ์ งานวจิยัและพฒันา 

●  งานบรกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

งานในสว่นน้ีแบ่งออกเป็นงานยอ่ย ไดแ้ก่ งานบรกิารการเรยีนการสอน งานบรกิารสมาชกิ 
งานบรกิารการวจิยั 

●  งานสนบัสนุนวชิาการ 

งานในสว่นน้ีแบ่งออกเป็นงานยอ่ย ไดแ้ก่ งานใหค้าํปรกึษา งานหอ้งสมดุวชิาการ 

●  งานปฏบิตักิารและบรกิาร องครกัษ ์

4. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย 

รบัผดิชอบงานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย โดยทําหน้าทีค่วบคุมดูแล บํารุงรกัษา และจดั
ให้บรกิารการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายของมหาวทิยาลยั งานทัง้หมดในฝ่าย
ระบบสารสนเทศน้ีจดัแบ่งเป็น 3 งาน ดงัน้ี 

●  งานบรหิารเครอืขา่ย 

งานในสว่นน้ีแบ่งออกเป็นงานยอ่ย ไดแ้ก่ งานวศิวกรรมเครอืขา่ย งานระบบคอมพวิเตอร์
หลกั งานประสานงานระหวา่งองคก์ร/หน่วยงาน งานวจิยัและพฒันา 

●  งานบรกิารเครอืขา่ย 

งานในส่วนน้ีแบ่งออกเป็นงานย่อย ได้แก่ งานบริการพื้นฐาน งานสนับสนุนบริการ
เครอืขา่ย 

●  งานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย องครกัษ์ 

ระบบบรหิารงานภายใน 

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างมรีะบบ มปีระสทิธภิาพ สะดวกในการตดิตามและประเมนิผล  สาํนัก
คอมพวิเตอรจ์งึไดจ้ดัระบบบรหิารงานภายใน โดยแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อรบัผดิชอบและดําเนินงานต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการบรหิารและตดิตามงานสาํนกัคอมพวิเตอร ์ซึง่ประกอบดว้ย 

● ทีป่รกึษาสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ทีป่รกึษา 
● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● บุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าฝา่ย กรรมการ 
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● เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารคุณภาพ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ซึง่ประกอบดว้ย 

● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● บุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้าฝา่ย กรรมการ 
● เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการและเลขานุการ 
● บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายดแูลงานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

คณะกรรมการสง่เสรมิการวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ ซึง่ประกอบดว้ย 

● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● ผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานไมส่งักดัสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● ตวัแทนบุคลากร สาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายดแูลงานวจิยั กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ซึง่ประกอบดว้ย 

● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● ผูแ้ทนจากคณะกรรมการประจาํหน่วยงาน  กรรมการ  

หรอืคณะกรรมการดาํเนินงานของหน่วยงาน 2-5 คน 
● เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยั  
ตําแหน่งสายสนบัสนุนวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย 

● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสาํนกัฯ ไมเ่กนิ 1 คน กรรมการ 
● ผูท้รงคุณวุฒภิายในสาํนกัฯ 1 คน กรรมการ 
● ตวัแทนบุคลากร สาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากรสาขาขาดแคลน ซึง่ประกอบดว้ย 

● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการ 
● ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสาํนกัฯ ไมเ่กนิ 1 คน กรรมการ 
● ผูท้รงคุณวุฒภิายในสาํนกัฯ 1 คน กรรมการ 
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● ผูแ้ทนบุคลากรสาํนกัคอมพวิเตอร ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการสวสัดกิาร ซึง่ประกอบดว้ย 

● ผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ ประธาน 
● รองผูอ้าํนวยการสาํนกัคอมพวิเตอรจ์าํนวน 1 คน รองประธาน 
● ผูแ้ทนบุคลากรจาํนวน 3 คน อนุกรรมการ 
● เจา้หน้าที/่พนกังานบญัช ี อนุกรรมการและเหรญัญกิ 
● ผูแ้ทนบุคลากรจาํนวน 1 คน อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทําเนยีบผูบ้รหิาร 

รายนามผูบ้ริหารสาํนักคอมพิวเตอร ์

(ธนัวาคม 2556 – 7 กุมภาพนัธ ์2557) 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ รกัษาราชการแทนผูอ้าํนวยการ 

● นายสมบุญ อุดมพรยิง่ รกัษาราชการแทนรองผูอ้าํนวยการ 

รายนามผูบ้ริหารสาํนักคอมพิวเตอร ์

(ธนัวาคม 2552 – พฤศจกิายน 2556) 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ ผูอ้าํนวยการ 

● อาจารย ์ดร.อรรณพ โพธสิขุ รองผูอ้าํนวยการ 

● อาจารย ์ดร.อุราพร ศุขะทตั รองผูอ้าํนวยการ 
(ลาออกจากตําแหน่ง เน่ืองจากเกษยีณอาย ุเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2555) 

● นายสมบุญ อุดมพรยิง่ รองผูอ้าํนวยการ 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารยนิ์ตตอ์ลนิ พนัธุอ์ภยั ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่1 ธนัวาคม 2553) 

● อาจารยส์พุมิพ ์วงษ์ทองแท ้ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2554 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2555) 

● อาจารยเ์รอืงศกัดิ ์ตระกลูพทุธริกัษ ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2554) 

● อาจารย ์ดร.วราภรณ์ วยิานนท ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่15 พฤศจกิายน 2554 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2555) 

● นายดเิรก อึง้ตระกลู ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 

● นางสาววลิาวลัย ์บวัขาํ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 
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● นายมหทัธวฒัน์ รกัษาเกยีรตศิกัดิ ์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 

รายนามคณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร ์

(กรกฎาคม 2556 – ปจัจุบนั) 

● ดร.ขนิษฐา  รจุโิรจน์  ทีป่รกึษา 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่22 กนัยายน 2555 ถงึวนัที ่21 กนัยายน 2557) 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ ผูอ้าํนวยการ ประธาน 

● อาจารย ์ดร.อรรณพ โพธสิขุ รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 

● นายสมบุญ อุดมพรยิง่ รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 

● นางสธุาทพิย ์ผนวกสขุ ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● นางสาวสวุมิล คงศกัดิต์ระกลู ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● นายประกจิ ลลีาเชีย่วชาญกุล ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● รองศาสตราจารย ์ดร.ณสรรค ์ผลโภค ขา้ราชการคณะวทิยาศาสตร ์ กรรมการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่20 กรกฎาคม 2556 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2556) 

● รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยณ์รงคศ์กัดิ ์เหล่าศรสีนิ กรรมการ 
ขา้ราชการคณะทนัตกรรมศาสตร ์
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2556 ถงึวนัที ่19 กรกฎาคม 2558) 

● รองศาสตราจารย ์ดร.ออ้ทพิย ์ราษฎรนิ์ยม  กรรมการ 
ขา้ราชการสาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 

● อาจารย ์ดร.สมภพ รอดอมัพร ขา้ราชการคณะวศิวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

● นางพชัรนิทร ์สนธวินิช เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ เลขานุการ 

รายนามคณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร ์

(กรกฎาคม 2554 - มถุินายน 2556) 

● ศาสตราจารย ์ดร.วลิาศ  ววูงศ ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีป่รกึษา 

● นายพรีศกัดิ ์ วรสนุทโรสถ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีป่รกึษา 

● นางสวุภิา  วรรณสาธพ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีป่รกึษา 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์  ผูอ้าํนวยการ ประธาน 

● อาจารย ์ดร.อุราพร ศุขะทตั รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 

● นายสมบุญ อุดมพรยิง่ รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 

● นางสาวสวุมิล คงศกัดิต์ระกลู ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 
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● นายธนรรณพ อนิตาสาย ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● นางสาวพรทพิย ์พงษ์สวสัดิ ์ ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่5 มถุินายน 2554 ถงึวนัที ่19 กนัยายน 2555) 

● นายประกจิ ลลีาเชีย่วชาญกุล ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 
(ดาํรงตําแหน่ง ระหวา่งวนัที ่16 ตุลาคม 2555 ถงึวนัที ่5 มถุินายน 2556) 

● รองศาสตราจารยส์มชาย สนัตวิฒันกุล ขา้ราชการคณะแพทย กรรมการ 

● รองศาสตราจารย ์ดร.ณสรรค ์ผลโภค ขา้ราชการคณะวทิยาศาสตร ์ กรรมการ 

● อาจารย ์ดร.สมภพ รอดอมัพร ขา้ราชการคณะวศิวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

● นางพชัรนิทร ์สนธวินิช เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ เลขานุการ 

รายนามคณะกรรมการประจาํสาํนักคอมพิวเตอร ์

(กรกฎาคม  2552 - มถุินายน 2554) 

● ศาสตราจารย ์ดร.วลิาศ  ววูงศ ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีป่รกึษา 

● นายพรีศกัดิ ์ วรสนุทโรสถ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีป่รกึษา 

● นางสวุภิา  วรรณสาธพ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีป่รกึษา 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์  ผูอ้าํนวยการ ประธาน 

● อาจารย ์ดร.อุราพร ศุขะทตั รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 

● นายสมบุญ อุดมพรยิง่ รองผูอ้าํนวยการ กรรมการ 

● นางสาวสวุมิล คงศกัดิต์ระกลู ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● นายดเิรก อึง้ตระกลู ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● นางสธุาทพิย ์ผนวกสขุ ผูแ้ทนขา้ราชการ กรรมการ 

● รองศาสตราจารยส์มชาย สนัตวิฒันกุล ขา้ราชการคณะแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

● รองศาสตราจารย ์ดร.ณสรรค ์ผลโภค ขา้ราชการคณะวทิยาศาสตร ์ กรรมการ 

● รองศาสตราจารย ์ดร.สปุราณวีิ ์ขวญับุญจนัทร ์ขา้ราชการคณะพลศกึษา กรรมการ 

● นางพชัรนิทร ์สนธวินิช เลขานุการสาํนกัคอมพวิเตอร ์ เลขานุการ 

รายนามท่ีปรึกษาและผูช้าํนาญการ 

(ธนัวาคม 2552 – พฤศจกิายน 2556) 

● ดร.ขนิษฐา  รจุโิรจน์ ทีป่รกึษา 
ทีป่รกึษามหาวทิยาลยั ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
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● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุณ ี  รกัษาเกยีรตศิกัดิ ์ ทีป่รกึษา 
สงักดัภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์

● ผูช้ว่ยศาสตราจารยนํ์าคุณ ศรสีนิท ทีป่รกึษา 
สงักดัภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์

● ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ชัรชยั วริยิะสทุธวิงศ ์ ทีป่รกึษา 
สงักดัภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์

● อาจารยส์าโรช เมาลานนท ์ ทีป่รกึษา 
สงักดัภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์

● อาจารย ์ดร.อรรณพ โพธสิขุ ทีป่รกึษา 
สงักดัภาควชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์

● อาจารยศ์ศวิมิล สขุพฒัน์ ผูช้าํนาญการ 
สงักดัภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์

รายนามหวัหน้าโครงการจดัตัง้สาํนักบริการคอมพิวเตอร ์

● อาจารย ์ดร.สุนทร  แกว้ลาย  (พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529) 

● อาจารยศ์รินุิช  เทยีนรุง่โรจน์ (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530) 

● อาจารย ์ดร.สุนทร  แกว้ลาย  (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2535) 

● อาจารย ์ดร.สุณ ี รกัษาเกยีรตศิกัดิ ์ (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536) 

รายนามผูอ้าํนวยการสาํนักคอมพิวเตอร ์ (อดีต – ปัจจบุนั) 

● อาจารย ์ดร.สุณ ี รกัษาเกยีรตศิกัดิ ์ (26 ตุลาคม 2537  -   8 กรกฎาคม 2540) 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารยศ์รินุิช  เทยีนรุง่โรจน์  (1 ธนัวาคม 2540  - 30 พฤศจกิายน 2544) 

● อาจารยส์าโรช  เมาลานนท ์ (1 ธนัวาคม  2544 - 30 พฤศจกิายน 2548) 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช  เทยีนรุง่โรจน์  (1 ธนัวาคม 2548  - 30 พฤศจกิายน 2552) 

● ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศรินุิช  เทยีนรุง่โรจน์  (1 ธนัวาคม 2552  - 30 พฤศจกิายน 2556) 
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ขอ้มลูบคุลากร 

บุคลากรทีท่าํงานในสาํนกัคอมพวิเตอร ์จดัเป็น 3 ประเภท คอื 

1. บคุลากรท่ีทาํหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ท่ีปรึกษา และผูช้าํนาญการ 

บุคลากรเหล่าน้ีเป็นขา้ราชการในตําแหน่งอาจารยส์งักดัคณะและทีช่่วยราชการ โดยรบัตําแหน่งในดา้น
การบรหิาร และบุคลากรทีเ่ป็นทีป่รกึษาของสาํนกัคอมพวิเตอร ์จาํนวนรวม 5 คน ไดแ้ก่ 

ฝ่ายบริหาร 3 คน 

● ผูอ้าํนวยการ 1 คน 

● รองผูอ้าํนวยการ 2 คน 

ท่ีปรึกษาและผูช้าํนาญการ 3 คน 

● ทีป่รกึษา 3 คน  

2. บคุลากรประจาํ 

บุคลากรเหล่าน้ีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนักงานมหาวทิยาลยั  สงักดัประจําสํานักคอมพวิเตอร ์
โดยมอีตัรากาํลงัจาํนวนรวมทัง้สิน้ 47 อตัรา และจาํแนกตามตําแหน่ง ไดด้งัน้ี 

ข้าราชการ 12 อตัรา 

● ผูบ้รหิารผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่  
- เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 7,8 1 คน 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ชาํนาญการพเิศษ 2 คน 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ชาํนาญการ 1 คน 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ปฏบิตักิาร 1 คน 

● ชา่งเครือ่งคอมพวิเตอร ์ชาํนาญงาน 4 คน 

● นกัวชิาการพสัดุ ชาํนาญการ 1 คน 

● นกัวชิาการศกึษา ชาํนาญการ 1 คน 

● ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร ปฏบิตังิาน 1 คน 

พนักงานมหาวิทยาลยั 35 อตัรา 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 15 คน 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์(วา่ง) 5 คน 

● ชา่งเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 6 คน 

● ชา่งเครือ่งคอมพวิเตอร ์(วา่ง) 1 คน 

● นกัวชิาการเงนิและบญัช ี 2 คน 
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● นกัวชิาการพสัดุ 1 คน 

● เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 2 คน 

● ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร 3 คน 

3. บคุลากรท่ีมาปฏิบติังาน ณ สาํนักคอมพิวเตอร ์

บุคลากรเหล้าน้ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานอธิการบดี มาปฏิบัติงาน ณ สํานัก
คอมพวิเตอร ์ภายใตโ้ครงการตามแผนยทุธศาสตร ์ศนูยป์ฏบิตักิารขอ้มลูมหาวทิยาลยั โดยมอีตัรากําลงัจาํนวน
รวมทัง้สิน้ 4 อตัรา และจาํแนกตามตําแหน่ง ไดด้งัน้ี 

พนักงานมหาวิทยาลยั 4 อตัรา 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 3  คน 

● นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์(วา่ง) 1 คน 

ขอ้มลู ณ  วนัที ่ 30 กนัยายน 2556 

ตารางแสดงวฒิุการศึกษาของบคุลากรในปี 2556 จาํแนกตามตาํแหน่งและประเภทบคุลากร 

ตําแหน่ง 
ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท 

รวม 
ขรก พนง ขรก พนง ขรก พนง 

นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ - - 2 10 2 5 19 

ช่างเครื่องคอมพวิเตอร ์ - 2 3 4 1 - 10 

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป - - - 2 1 - 3 

นักวชิาการเงนิและบญัช ี - - - 2 - - 2 

นักวชิาการพสัดุ - - - 1 1 - 2 

นักวชิาการศกึษา - - - - 1 - 1 

ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร - 3 1 - - - 4 

หมายเหตุ : ขรก= ขา้ราชการ  พนง = พนกังานมหาวทิยาลยั 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 
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ตารางแสดงจาํนวนบคุลากรระหว่างปี 2553-2556 จาํแนกตามตาํแหน่งและประเภทบคุลากร 

ฝ่าย/ตําแหน่ง 
2553 2554 2555 2556 

ขรก พนง ขรก พนง ขรก พนง ขรก พนง 

ฝ่ายระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย         

• นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ 2 6 2 5 2 5 2 6 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ         

• นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ 1 12 1 9 2 9 2 9 

• เจา้หน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร ์ 1 - - - - - - - 

• เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป - - 1 - - - - - 

ฝ่ายปฏบิตักิารและบรกิาร         

• ช่างเครื่องคอมพวิเตอร ์ 4 7 4 7 4 7 4 6 

สาํนักงานผูอ้าํนวยการ         

• เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 1 2 1 2 1 2 1 2 

• นักวชิาการเงนิและบญัช ี - 2 - 1 - 2 - 2 

• นักวชิาการพสัดุ 1 1 1 1 1 1 1 1 

• นักวชิาการศกึษา 1 - 1 - 1 - 1 - 

• ผูป้ฏบิตังิานบรหิาร 1 3 1 3 1 3 1 3 

รวม 12 33 12 28 12 29 12 29 

รวมทัง้สิน้ 45 40 41 41 

หมายเหตุ : ขรก= ขา้ราชการ  พนง = พนกังานมหาวทิยาลยั 
ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 
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ขอ้มลูงบประมาณและการเงนิ 

ในการดาํเนินงาน สาํนกัคอมพวิเตอรไ์ดร้บัจดัสรรจากมหาวทิยาลยั 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. เงนิงบประมาณแผน่ดนิ (งบประมาณรายจา่ยประจาํปี, โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน) 

2. เงนิงบประมาณเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั (งบประมาณเงนิรายไดข้องหน่วยงาน, งบพฒันา
หน่วยงานและมหาวทิยาลยั, กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั) 

นอกจากน้ียงัมแีหล่งเงนิอกี 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. เงนิกองทุนสวสัดกิาร 
2. เงนิกองทุนสกล แสงโสภณ 

 งบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามแหล่งเงินงบประมาณและปีงบประมาณ 

หน่วยนบั : ลา้นบาท 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
1. งบประมาณแผ่นดนิ 12.107 8.172 13.648 22.432 21.598 3.175 
• สาํนักคอมพวิเตอร์ 10.607 6.672 12.148 18.870 17.518 0.770 
• โครงการบรกิารวชิาการแก่

ชุมชน 
1.500 1.500 1.500 3.562 4.080 2.405 

2. งบประมาณเงนิรายได้ 18.418 20.542 35.962 22.758 26.172 35.021 
• สาํนักคอมพวิเตอร์ 11.888 20.542 29.662 22.328 24.802 35.021 
• งบพฒันาหน่วยงานและ

มหาวทิยาลยั 
5.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

• กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั 1.300 0.000 6.300 0.430 1.370 0.000 
รวม 30.525 28.714 49.610 45.190 47.770 38.196 

หมายเหต ุ: สาํหรบัแหลง่เงนิจากโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน งบพฒันาหน่วยงานและมหาวทิยาลยั และ
กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั ไดจ้ากการของบประมาณจากมหาวทิยาลยัเพิม่เตมิ กรณีทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใช้
งบประมาณเพิม่เตมิดา้นไอซที ี
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 งบประมาณแผน่ดินท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามหมวดรายจ่ายและปีงบประมาณ 

หน่วยนบั : ลา้นบาท 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
1. งบบุคลากร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
2. งบดาํเนินงาน 7.939 6.672 5.765 5.500 4.512 0.770 
3. งบลงทุน 2.168 0.000 1.720 7.182 11.850 0.000 
4. งบเงนิอุดหนุน 0.500 0.000 4.663 6.188 1.156 0.000 
5. งบรายจ่ายอื่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6. งบกลาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

รวม 10.607 6.672 12.148 18.870 17.518 0.770 

 

 งบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามหมวดรายจ่ายและปีงบประมาณ 

หน่วยนบั : ลา้นบาท 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 
1. งบบุคลากร 2.450 2.982 3.191 3.479 3.591 3.204 
2. งบดาํเนินงาน 5.174 5.280 7.602 4.976 5.099 10.427 
3. งบลงทุน 1.970 6.389 3.312 2.941 3.009 0.122 
4. งบเงนิอุดหนุน 1.404 2.306 2.397 8.959 10.732 19.061 
5. งบรายจ่ายอื่น 0.890 3.085 12.660 1.473 1.871 1.707 
6. งบกลาง 0.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 

รวม 11.888 20.542 29.662 22.328 24.802 35.021 

 

 เงินกองทนุสวสัดิการ  

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 
1. เงนิกองทุนสวสัดกิาร 52,006.28 52,397.40 48,781.93 49,149.07 49,518.44 

 

 เงินกองทนุสกล แสงโสภณ  

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 
1. เงนิกองทุนสกล แสงโสภณ 310,841.56 314,125.16 316,923.14 323,029.39  330,152.22  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 
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การบรกิารพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดเ้ริม่มมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2523  และมกีารปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยแีละเครื่องมอืที่ใชใ้นการพฒันาเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั โดยมสีํานัก
คอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงานกลางทีท่ําหน้าทีด่ําเนินการในเรื่องการวเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันารวมทัง้การ
บาํรงุรกัษาระบบ ผลจากการดาํเนินงาน การประสานงาน และความรว่มมอืจากหน่วยงานต่างๆ ทาํใหไ้ดร้ะบบ
สารสนเทศทีเ่ป็นระบบฐานขอ้มลูซึง่มมีาตรฐานเดยีวกนั และเป็นเครื่องมอืหลกัเพื่อการบรหิาร การจดัการและ
การตดัสนิใจของมหาวทิยาลยั 

ในปจัจุบนันอกจากระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารแล้ว การเผยแพร่สารสนเทศของมหาวทิยาลยัสู่
สาธารณะผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตกน็บัว่าเป็นสิง่ทีส่าํคญั สาํนักคอมพวิเตอรไ์ดท้าํหน้าทีใ่นดา้นการดูแลและ
บํารุงรักษาสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนในด้านการจัดทําและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัมหาวทิยาลยั 
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ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ที่มีชื่อเรียกว่า SUPREME95 
(Srinakharinwirot University Planning Registration Management, Etc 1995) ไดเ้ริม่ดาํเนินงานพฒันามา
ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2538 โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพือ่เป็นการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการบรหิารงาน 

2.  เพือ่วางรากฐานใหม้รีะบบฐานขอ้มลูทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

3.  เพือ่อาํนวยความสะดวกในการใชแ้ละตดิต่อประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน 

4.  เพือ่ลดขัน้ตอนและความซํ้าซอ้นของงาน 

5.  เพือ่นําสารสนเทศมาใชค้วบคุมผลการปฏบิตังิานและชว่ยในการวางแผนและการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

6. เพือ่เป็นเครือ่งมอืสาํหรบัระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร SUPREME95 เป็นระบบงานทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Ingres และพฒันาดว้ย
ภาษาในยุคที ่4 (4GL)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ไดม้กีารพฒันาระบบสารสนเทศในรปูแบบใหม ่โดยเป็นระบบที่
ใชเ้ทคโนโลยแีบบ Web-based หรอื Client-Server และใชฐ้านขอ้มลู อนัไดแ้ก่ Oracle, MySQL, Microsoft 
Access เป็นตน้ รวมทัง้ไดม้กีารปรบัเปลีย่น User Interface ของระบบงานเดมิบน SUPREME95 ใหเ้ป็น
รูปแบบ Graphic หรอื Web-based เพื่อความสะดวกแก่การใช้งาน และได้ใช้ชื่อเรยีกว่า ระบบ 
SUPREME2000 

ในปี พ.ศ. 2545 มหาวทิยาลยัไดป้รบัเปลีย่นระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (SUPREME95 มายงั
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (SUPREME2002) เป็นระบบ 
Client/Server และ Web-based และได้พฒันาระบบต่อเน่ืองมาเขา้สู่ระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั 
(SUPREME2004) ปจัจุบนัน้ีมหาวทิยาลยักําลงัเตรยีมจดัหาระบบบรหิารทรพัยากรมหาวทิยาลยั (ERP : 
Enterprise  Resource  Planning) เพื่อทดแทนระบบสารสนทศของมหาวทิยลยั (SUPREME95) เน่ืองจาก
เทคโนโลยเีดมิไม่รบัรองการใหบ้รกิารในปจัจุบนั  รวมถึงระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั (SUPREME2004) 
ไดแ้ก่ ระบบลงทะเบยีนเรยีน  ซึง่อยูร่ะหวา่งการศกึษาเพือ่เตรยีมปรบัเปลีย่นระบบดว้ยเทคโนโลยใีหม ่

ตารางแสดงระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยั เพ่ือการบริหาร จาํแนกตามผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ 

ระบบงาน เจา้ของระบบ ผูป้ฏบิตักิาร 
ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

(MIS) 

• ระบบตดิตามแผนยทุธศาสตร ์ 
(SWU-SAP) 

กองแผนงาน คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบสนบัสนุนหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศกึษา 

กองบรกิารการศกึษา คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบ Courseware Information 
Management System (CIM) 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์
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ระบบงาน เจา้ของระบบ ผูป้ฏบิตักิาร 
ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

(MIS) 

• ระบบลงทะเบยีนเรยีนนิสติ 
(SUPREME 2004) 

   

o ตรวจสอบสถานการณ์สง่หลกัฐาน
การรายงานตวันิสติใหม ่

กองบรกิารการศกึษา กองบรกิารการศกึษา นิสติ 

o แบบประเมนิรายวชิา ปค 004 กองบรกิารการศกึษา กองบรกิารการศกึษา / 
นิสติ 

คณะ/สาํนกั/สถาบนั / 
นิสติ 

o ขา่วประชาสมัพนัธ ์ กองบรกิารการศกึษา/
บณัฑติวทิยาลยั 

กองบรกิารการศกึษา/
บณัฑติวทิยาลยั 

นิสติ 

• ระบบงานพระราชทานปรญิญาบตัร 
(พฒันา/ปรบัปรุง) 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์/ 
บณัฑติ 

• ระบบสนบัสนุนการมงีานทาํของนิสติ กองกจิการนิสติ กองกจิการนิสติ นิสติ 

• ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล HURIS    

o ภาระงานเชงิปรมิาณของบุคลากร
สายวชิาการ (Workload) 

กองการเจา้หน้าที ่ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

o งานเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังาน
และขา้ราชการ 

กองการเจา้หน้าที ่ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

o งานลา กองการเจา้หน้าที ่ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

o งานผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิาร กองการเจา้หน้าที ่ กองการเจา้หน้าที ่ กองการเจา้หน้าที ่

o งานลาศกึษา/ฝึกอบรม/แพทย์
ประจาํบา้น 

กองการเจา้หน้าที ่ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

o งานเงนิเดอืน กองการเจา้หน้าที ่ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบบรหิารงานหอพกันิสติ สาํนกักจิการหอพกัฯ สาํนกักจิการหอพกัฯ/
หน่วยงานภายนอก 

นิสติ / หน่วยงาน
ภายนอก 

• ระบบบรหิารจดัการสทิธิก์ารเขา้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์

• ระบบใบเบกิเงนิงบประมาณ กองคลงั คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 
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ตารางแสดงระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัเพ่ือการบริหาร จาํแนกตามปีท่ีพฒันา 

ระบบงาน 
ปีทีพ่ฒันา 

2552 2553 2554 2555 2556 

• ระบบตดิตามแผนยทุธศาสตร ์(SWU-SAP)      

• ระบบสนบัสนุนหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานอุดมศกึษา      

• ระบบ Courseware Information Management System (CIM)      

• ระบบลงทะเบยีนเรยีนนิสติ (SUPREME 2004)      

o ตรวจสอบสถานการณ์สง่หลกัฐานการรายงานตวันิสติใหม ่      

o แบบประเมนิรายวชิา ปค 004      

o ขา่วประชาสมัพนัธ ์      

• ระบบงานพระราชทานปรญิญาบตัร (พฒันา/ปรบัปรงุ)      

• ระบบสนบัสนุนการมงีานทาํของนิสติ      

• ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล HURIS      

o ภาระงานเชงิปรมิาณของบุคลากรสายวชิาการ 
(Workload) 

     

o งานเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังานและขา้ราชการ      

o งานลา      

o งานผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิาร      

o งานลาศกึษา/ฝึกอบรม/แพทยป์ระจาํบา้น      

o งานเงนิเดอืน      

• ระบบบรหิารงานหอพกันิสติ      

• ระบบบรหิารจดัการสทิธิก์ารเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ      

• ระบบใบเบกิเงนิงบประมาณ      
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ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรกิาร 

ระบบงานบรกิารผา่น ซงึเรยีกว่า “บรกิารผา่นเวบ็ มศว” (SWU Web-based Services) และเป็นระบบที่
สาํนกัคอมพวิเตอรไ์ดพ้ฒันาขึน้เอง เพือ่ใหบ้รกิารแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาขึน้เอง  เพื่อใหบ้รกิารแก่
ชุมชนของมหาวทิยาลยั โดยเริม่พฒันามาตัง้แต่ปี 2543 ในการพฒันาระบบเหล่าน้ีไดอ้าศยักรอบแนวคดิ
แนวคดิดงัน้ี 

1. เป็นระบบทีใ่ชง้านงา่ย ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารไดด้ว้ยตนเองโดยผา่นเวบ็ 
2. เป็นระบบที่ช่วยใหข้อ้มูล หรอืผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบังานบรกิารนัน้ๆ สามารถดําเนินการได้

อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว โดยขัน้ตอนและกระบวนการในการติดต่อประสานงาน 
รวมทัง้การตดิตามงานจะผา่นทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ตารางแสดงระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยั เพ่ือการบริการ จาํแนกตามผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ 

ระบบงาน เจา้ของระบบ ผูป้ฏบิตักิาร 
ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

(MIS) 

• Facebook คุยกบัผูบ้รหิาร ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

- นิสติ / บุคลากร /
บุคคลทัว่ไป 

• ระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลู มศว (SWU 
Information Portal) 

กองแผนงาน คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั/
หน่วยงานภายนอก 

• ระบบการรบัรายงานตวันิสติใหมผ่า่น
อนิเทอรเ์น็ต (iSTART) 

กองบรกิารการศกึษา กองบรกิารการศกึษา นิสติ 

• ระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์มศว 
(พฒันาเพิม่เตมิ) 

งานประชุม กองกลาง งานประชุม กองกลาง/
คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

งานประชุม กองกลาง/
คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอื กองวเิทศสมัพนัธ ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบงานบรหิารการจดัการขนสง่และ
ความปลอดภยั 

ศนูยพ์ฒันาสภาพ
กายภาพฯ 

ศนูยพ์ฒันาสภาพ
กายภาพฯ/ 

คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบงานอาคารสถานที ่ กองแผนงาน คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบจองหอ้ง สาํนกัคอมพวิเตอร ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 

• ระบบประกาศขา่วจดัซือ้จดัจา้ง ระยะที ่2 งานพสัดุกลาง  
กองคลงั 

คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั/
หน่วยงานภายนอก 

• ระบบสลปิเงนิเดอืนออนไลน์  
(e-Payroll slip) 

กองคลงั คณะ/สาํนกั/สถาบนั บุคลากร 

• ระบบการบรหิารงานโครงการ (SWU e-
Project Portal) 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั คณะ/สาํนกั/สถาบนั 



รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 37
  

สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

ระบบงาน เจา้ของระบบ ผูป้ฏบิตักิาร 
ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

(MIS) 

• ระบบรบัสมคัรเขา้อบรมออนไลน์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั นิสติ / บุคลากร 

• ระบบคดิด ีที ่มศว (KIDs-D@SWU) สาํนกัคอมพวิเตอร ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั นิสติ/บุคลากร/บุคคล
ทัว่ไป 

• ระบบสือ่สิง่พมิพ ์ สาํนกัคอมพวิเตอร ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั นิสติ/บุคลากร/บุคคล
ทัว่ไป 

• ระบบสารสนเทศโทรศพัท ์(Phone 
Information System) 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ คณะ/สาํนกั/สถาบนั นิสติ/บุคลากร/บุคคล
ทัว่ไป 

• ระบบสารสนเทศดา้นการจดันิทรรศการ 
มศว 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ - นิสติ/บุคลากร/บุคคล
ทัว่ไป 

• เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั    

o ภาษาไทย ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

นิสติ / บุคลากร /
บุคคลทัว่ไป 

o ภาษาองักฤษ ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

นิสติ / บุคลากร /
บุคคลทัว่ไป 

o ภาษาลาว ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

ศนูยส์ารสนเทศและ
การประชาสมัพนัธ ์

นิสติ / บุคลากร /
บุคคลทัว่ไป 

• เวบ็ไซตศ์รนีครนิทรวโิรฒ ครัง้ที ่4 มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั นิสติ/บุคลากร/บุคคล
ทัว่ไป 

• เวบ็ไซต ์มศว 60 ปี ศรสีงา่มหานคร มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั นิสติ/บุคลากร/บุคคล
ทัว่ไป 

ตารางแสดงระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัเพ่ือการบริการ จาํแนกตามปีท่ีพฒันา 

ระบบงาน 
ปีทีพ่ฒันา 

2552 2553 2554 2555 2556 

• Facebook คุยกบัผูบ้รหิาร      

• ระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลู มศว (SWU Information Portal)      

• ระบบการรบัรายงานตวันิสติใหมผ่า่นอนิเทอรเ์น็ต 
(iSTART) 

     

• ระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์มศว (พฒันาเพิม่เตมิ)      

• ระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอื      



38 รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 

 

ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

ระบบงาน 
ปีทีพ่ฒันา 

2552 2553 2554 2555 2556 

• ระบบงานบรหิารการจดัการขนสง่และความปลอดภยั      

• ระบบงานอาคารสถานที ่      

• ระบบจองหอ้ง      

• ระบบประกาศขา่วจดัซือ้จดัจา้ง ระยะที ่2      

• ระบบสลปิเงนิเดอืนออนไลน์  
(e-Payroll slip) 

     

• ระบบการบรหิารงานโครงการ (SWU e-Project Portal)      

• ระบบรบัสมคัรเขา้อบรมออนไลน์      

• ระบบคดิด ีที ่มศว (KIDs-D@SWU)      

• ระบบสือ่สิง่พมิพ ์      

• ระบบสารสนเทศโทรศพัท ์(Phone Information System)      

• ระบบสารสนเทศดา้นการจดันิทรรศการ มศว      

• เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั      

o ภาษาไทย      

o ภาษาองักฤษ      

o ภาษาลาว      

• เวบ็ไซตศ์รนีครนิทรวโิรฒ ครัง้ที ่4      

• เวบ็ไซต ์มศว 60 ปี ศรสีงา่มหานคร      

การเผยแพรส่ารสนเทศผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานกลางทางดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย  สาํนกัคอมพวิเตอรไ์ดท้ําหน้าที่
เป็นหน่วยงานในการประสานงานและการจดัทําสารสนเทศกลางของมหาวทิยาลยัเพื่อการประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของมหาวทิยาลยัสู่สาธารณะผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยได้เริม่ดําเนินการจดัทํา
โฮมเพจของมหาวทิยาลยัขึน้ตัง้แต่เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2538 และไดจ้ดัตัง้เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ไวท้ี ่http://www.swu.ac.th 

การเผยแพรส่ารสนเทศผา่น World Wide Web ไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมาก หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในมหาวิทยาลัยได้จัดทําสารสนเทศเพื่อนําเสนอผ่านสื่อน้ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามลําดบั สํานักคอมพวิเตอร์ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องน้ี โดยจดัให้บรกิารพื้นที่สําหรบัการเก็บขอ้มูลบน
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เครื่อง WWW Server และใหบ้รกิารคาํแนะนํา การฝึกอบรม รวมทัง้การพฒันาเครื่องมอืช่วยในการสรา้งและ
นําเสนอเวบ็เพจใหแ้ก่หน่วยงาน คณาจารย ์บุคลากร และ นิสติของมหาวทิยาลยั 

ปจัจุบนันอกจากสารสนเทศทัว่ไปเกี่ยวกบัมหาวทิยาลยัและหน่วยงานแลว้ การพฒันาสารสนเทศผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตไดข้ยายไปสู่การพฒันาเพื่อการใช้งานดา้นการเรยีนการสอนในลกัษณะการสอนแบบ
ออนไลน์  เชน่  โครงการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ (Srinakharinwirot Online Teaching/Learning) 

ตารางแสดงระบบงานของมหาวิทยาลยั จาํแนกตามปีท่ีพฒันา 

ระบบ 
ปีทีพ่ฒันา 

2552 2553 2554 2555 2556 

• พฒันาเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั      

• โครงการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ (Srinakharinwirot Online 
Teaching/Learning : SOT) 

     

• เวบ็เคา้โครงรายวชิา มศว (SWU Course Syllabus)      

• เวบ็รายวชิา มศว (SWU Course Web)      

ตารางแสดงจาํนวน Account บน web server จาํแนกตามระดบัหน่วยงาน 

ระดบัหน่วยงาน 
จาํนวน Account 

www server Dotnetnuk server web server อื่นๆ รวม 
คณะ / สาํนกั / สถาบนั 38 6 7 51 
ภาค / กอง / ฝา่ย 37 10 7 54 
อื่นๆ 26 3 1 30 

รวม 101 19 15 135 

ตารางแสดงจาํนวนรายวิชาท่ีจดัทาํเค้าโครงรายวิชาผา่นเวบ็ จาํแนกตามปีการศึกษา  

จาํนวนรายวชิา 
ปีการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 
รายวชิาทีเ่ปิดสอน 3,751 3,887 4,020 3,960 
รายวชิาทีจ่ดัทาํเคา้โครงการเรยีนการสอน
ผา่นเวบ็ 

660 662 4,214 3,389 

ขอัมูล ณ วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 2556 
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โฮมเพจของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

http://www.swu.ac.th 

 

 
โฮมเพจรายวชิา (ATutor) 
http://course.swu.ac.th 
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การบรกิารระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

สาํนักคอมพวิเตอรไ์ดด้ําเนินการในเรื่องการวางแผน พฒันา ตลอดจนกํากบัดูแลเครอืขา่ย “บวัศร”ี ซึง่
เป็นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ
โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในงาน “วนัสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร”ี ครัง้ที ่10 เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2539  

วตัถปุระสงคข์องเครอืขา่ยบวัศร ี

1. เพื่อวางเครอืขา่ยใยแกว้นําแสงใหค้รอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวทิยาลยั สาํหรบัการ
รองรบังานพฒันาและการใชง้านระบบสารสนเทศ อนัไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
ระบบสารสนเทศหอ้งสมดุ ระบบการเรยีนการสอนทางไกล และระบบโทรศพัท ์

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ อนัเป็นกลไกสําคญัที่จะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพของการเรยีนการสอนและ
การวจิยั และเพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารการจดัการของมหาวทิยาลยั 

3. เพื่อเป็นเสน้ทางสําหรบัการเชื่อมโยงการใชท้รพัยากรและการตดิต่อสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูล
ของคณาจารย ์บุคลากร และนิสติภายในเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 

4. เพื่อเป็นเสน้ทางสําหรบัการเชื่อมโยงการใชท้รพัยากรและการตดิต่อสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูล
ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ขอ้มลูเฉพาะของเครอืขา่ยบวัศร ี

อตัราความเรว็ในการส่งผา่นข้อมลู 

• ความเรว็ในระดบั Backbone ทีป่ระสานมติร  1Gbps       ทีอ่งครกัษ์  1Gbps 

• ความเรว็ในระดบั Server  ทีป่ระสานมติร  1Gbps       ทีอ่งครกัษ์  1Gbps 

• การเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น  Uninet 1Gbps 

• การเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยทีอ่งครกัษ ์ 1Gbps 

• การเชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยทีอ่งครกัษ์ (ชอ่งทางสาํรอง) 20Mbps 

• การเชื่อมต่อกบัโรงเรยีนสาธติปทุมวนั 10Mbps 

• การเชื่อมต่อกบัศนูยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิข ุชบประทาน 12Mbps 

• การเชื่อมต่อกบัวทิยาลยัโพธวิชิชาลยั สระแกว้ 10Mbps 
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ขอบเขตของเครือข่าย 

 ประสานมติร องครกัษ์ โพธวิชิชาลยั 

• จาํนวนอาคาร 35 60 11 

• จาํนวนคณะ/หน่วยงาน 34 23 2 

• Firewall 1 1 - 

• Main Switch 3 1 1 

• Access Switch 87 67 8 

• Wireless Controller 3 3 - 

• Wireless Access Point 199 262 7 

• UPS Server room 1 1 - 

• Generator Server room - 1 - 

• Server 49 2 - 

• Virtual Server 87 - - 

• VoIP Number 288 120 1 

 ขอัมลู ณ วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 2556 

ตารางแสดงพฒันาการของเครือข่ายในระหว่าง ปี 2552 - 2556 

ขอ้มลูเฉพาะบนเครอืขา่ย หน่วย 2552 2553 2554 2555 2556 

ขนาดชอ่งสญัญาณ (Available Bandwidth)       

• ออกเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตผา่นเครอืขา่ย
สารสนเทศเพือ่พฒันาการศกึษา (UniNet) 

Gbps 1 1 1 1 1 

• ระหวา่งประสานมติรกบัองครกัษ ์ Gbps 0.15 - - 1 1 

• ระหวา่งประสานมติรกบัองครกัษ์ (VoIP 
และสาํรองชอ่งสญัญาณ กรณฉุีกเฉิน) 

Mbps - 150 200 20 20 

• ระหวา่งประสานมติรกบัโรงเรยีนสาธติ มศว 
ปทุมวนั 

Mbps 10 10 10 10 10 

• ระหวา่งประสานมติรกบัศนูยก์ารแพทย์
ปญัญานนัทภกิข ุชลประทาน 

Mbps 10 10 12 12 12 
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ขอ้มลูเฉพาะบนเครอืขา่ย หน่วย 2552 2553 2554 2555 2556 

• ระหวา่งประสานมติรกบัวทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 
จงัหวดัสระแกว้ 

Mbps - - - 10 10 

• เครอืขา่ยหลกั (Campus Backbone) Gbps 1 1 1 1 1 

• จุดใชบ้รกิาร (Bandwidth to Desktop) Mbps 100 100 100 100 100 

โครงขา่ยใยแกว้นําแสง (Optical Backbone)       

• Gigabit Ethernet (1000 Mbps) ports 22 22 22 31 31 

• Fast Ethernet (100 Mbps) Ports 8 8 8 8 8 

จาํนวนอุปกรณ์สวติช ์(Switches) เครือ่ง 134 134 143 154 154 

จาํนวนเครือ่งแมข่า่ย (Servers) เครือ่ง 70+ 84+ 78 58 49 

จาํนวนเครือ่งแมข่า่ยเสมอืน (Virtual Server) เครือ่ง - - 49 79 87 

ความจุของระบบจดัเกบ็ขอ้มลู       

• จาํนวนอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) เครือ่ง 5 7 12 12 12 

• ขนาดพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด TB 43 54 84 84 84 

จาํนวนจุดใหบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้าย จุด 152 167 180 262 466 

โทรศพัทผ์า่นเครอืขา่ยบวัศร ี(VoIP)       

• หน่วยงานใชบ้รกิาร หน่วยงาน - - - - 44 

• จาํนวนหวัเครือ่งโทรศพัท ์ เครือ่ง - - - - 299 

จาํนวนจุดเชื่อมเครอืขา่ย (UTP) จุด 3,410 3,398 3,435 3,687 3,687 

จาํนวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ เครือ่ง 3,678 3807 3782 4080 4,080 

จาํนวนเครือ่งสาํรองกระแสไฟฟ้า (UPS) เครือ่ง 3 3 3 3 3 

จาํนวนเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) เครือ่ง - - - 1 1 

ขอัมลู ณ วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 2556 
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แผนภมูิท่ี 3 แผนภมูิแสดงระบบเครือขา่ยบวัศรี ประสานมิตร 
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แผนภมูิท่ี 4  แผนภมูิแสดงระบบเครือขา่ยบวัศรี  องครักษ์ 
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การบรกิารการใชห้อ้งปฏบิตักิาร 

สาํนักคอมพวิเตอร ์ไดด้ําเนินการจดัใหบ้รกิารการใชห้อ้งปฏบิตักิารเพื่อสนับสนุนกจิกรรมการเรยีนการ
สอนและงานวชิาการแก่ อาจารย ์บุคลากร และนิสติทุกระดบัชัน้ โดยจดัประเภทการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

• การบรกิารหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนการสอน 

• การบรกิารเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่บรกิาร 

วตัถุประสงคข์องการบรกิาร 

1. เพือ่อาํนวยสะดวกสาํหรบัอาจารยใ์นการใชห้อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พือ่การสอนรายวชิา 

2. เพื่ออํานวยสะดวกสําหรบัอาจารย์ หรอื หน่วยงานที่ต้องการใช้หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
สาํหรบัการฝึกอบรมในโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

3. เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัอาจารย ์บุคลากร และนิสติ ในการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อ
กจิกรรมดา้นการเรยีนการสอน และการวจิยั 

การบรหิารหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนการสอน 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้จดัเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่อาจารย ์
สาํหรบัการเรยีนการสอนรายวชิา และสาํหรบัหน่วยงานในมหาวทิยาลยัทีม่คีวามตอ้งการใชห้อ้งปฏบิตักิารเพื่อ
กจิกรรมการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

ชว่งเวลาการใหบ้รกิาร 

วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์  ระหวา่งเวลา 08.00 น. – 16.00  น. 

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์  ระหวา่งเวลา 08.30 น. – 16.30  น. 

ระบบเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

เครื่องคอมพวิเตอร ์จํานวน 203 เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายบวัศรแีละสามารถตดิต่อกบั
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา 

ประสานมิตร 

หอ้ง 16-301 หอ้ง 16-302 หอ้ง 16-310 
คุณสมบตัขิองเครื่อง คุณสมบตัขิองเครื่อง คุณสมบตัขิองเครื่อง 

• Core 2 Quad  2.66 GHz  
• Ram 2 GB  
• Hard Disk 320 GB 

• Core 2 Quad  2.66 GHz  
• Ram 2 GB  
• Hard Disk 320 GB 

• Core 2 Duo 1.86 GHz  
• Ram 2 GB  
• Hard Disk 250 GB 

จาํนวน 51 เครื่อง จาํนวน 51 เครื่อง จาํนวน 25 เครื่อง 
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องครกัษ์ 

หอ้ง 302/1 หอ้ง 302/2 หอ้ง 303 
คุณสมบตัขิองเครื่อง คุณสมบตัขิองเครื่อง คุณสมบตัขิองเครื่อง 

• Pentium Core 2 Duo 2.4 GHz   
• RAM 1 GB  
• Hard Disk 160 GB 

• Pentium Core 2 Duo 2.4 GHz  
• RAM 1 GB  
• Hard Disk 160 GB 

• Pentium Core 2 Duo 2.4 GHz  
• RAM 1 GB  
• Hard Disk 160 GB 

จาํนวน 35 เครื่อง จาํนวน 20 เครื่อง จาํนวน 18 เครื่อง 

  

การบรกิารเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่บรกิาร 

สํานักคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พื่ออํานวยความสะดวกแก่อาจารย ์และบุคลากร
ของมหาวทิยาลยั รวมทัง้นิสติทุกระดบัชัน้ เพื่อใชง้านคอมพวิเตอรส์าํหรบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ
สอน   การวจิยั   และการบรกิารวชิาการ   

ชว่งเวลาการใหบ้รกิาร 

วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ ระหวา่งเวลา 08.00 น. –19.00  น. 

วนัเสาร ์– วนัอาทติย ์ ระหวา่งเวลา 08.30 น. –16.30  น. 

ระบบเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ 

เครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน  201  เครื่อง พรอ้มเครื่องพมิพผ์ลผา่นเครอืขา่ย  3  เครื่อง ทุกเครื่อง
เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยบวัศรแีละสามารถตดิต่อกบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา 

ประสานมติร ประสานมติร องครกัษ์ 

หอ้ง 16-307 หอ้ง 16-308, 16-309 หอ้ง 301 
คุณสมบตัขิองเครื่อง คุณสมบตัขิองเครื่อง คุณสมบตัขิองเครื่อง 

• Pentium Core 2 Duo 2.4 GHz  
• Ram 1 GB  
• Hard Disk 160 GB 

• Pentium Core 2 Duo 2.4 GHz  
• Ram 1 GB  
• Hard Disk 160 GB 

• Pentium Core i5  2.8 GHz 
•  RAM 4 GB  
• Hard Disk 320 GB 

จาํนวน 31 เครื่อง จาํนวน 70 เครื่อง จาํนวน 100 เครื่อง 
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สถิติการใช้บริการ 

บรกิาร หน่วย 2552 2553 2554 2555 2556 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์

คน 48,895 70,439 34,866 24,379 10,209 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร Help desk ครัง้ 4,225 4,844 4,124 3,355 631 

จาํนวนการใหบ้รกิารซ่อมบาํรงุเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์

ครัง้ 6,697 8,294 9,411 5,169 215 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยไรส้าย มศว 
(WiSE) 

ครัง้ 55,024 88,258 109,050 124,217 168,150 
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การบรกิารซอ่มบํารงุคอมพวิเตอร ์

ปจัจุบนัการใช้งานคอมพวิเตอร์ผ่านเครอืข่ายบวัศรขีองมหาวทิยาลยัมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ตามลําดบั 
เพื่อประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรร่วมกนัในระบบเครอืข่าย สํานักคอมพวิเตอร ์จงึไดจ้ดัใหบ้รกิารตรวจ
ซ่อม บํารุงรกัษาเบื้องต้นสําหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ต่อกับ
เครอืขา่ยบวัศร ีตลอดจนใหค้าํแนะนําปรกึษาแก่ผูใ้ชง้าน โดยจดัประเภทการใหบ้รกิาร ดงัน้ี 

• การบรกิารซ่อมบาํรงุคอมพวิเตอร ์

• การบรกิารซ่อมบาํรงุประจาํปี 

• การบรกิารใหค้าํปรกึษาปญัหาคอมพวิเตอร ์

การบรกิารตรวจซอ่มบํารงุคอมพวิเตอร ์

สํานักคอมพวิเตอร ์ไดจ้ดัดําเนินการโครงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์บื้องต้นใหแ้ก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั  โดยจดัส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการซ่อมและแก้ไขปญัหาการใช้งานเบื้องต้นทัง้ด้าน
ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรต์ามทีผู่ใ้ชง้านแจง้อาการปญัหาไว ้

สถิติการให้บริการ 

รายการ หน่วย 2553 2554 2555 2556 

จาํนวนไมโครคอมพวิเตอรท์ัง้หมด  เครือ่ง 3,807 3,787 4,075 3,979 

จาํนวนการใหบ้รกิาร  ครัง้ 8,294 9,411 5,169 215 

จาํนวนเวลาทีอ่อกใหบ้รกิาร  ชัว่โมง 6,500 7,046 4,397 1,014 

การบรกิารซอ่มบํารงุประจําปี 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ไดจ้ดัดาํเนินการโครงการซ่อมบาํรงุอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ประจาํปีในช่วงภาค
ฤดรูอ้น โดยจดัสง่เจา้หน้าทีพ่รอ้มกบันิสติชว่ยงานโครงการ เพือ่ใหบ้รกิารดงัน้ี 

1. ตรวจสภาพการใชง้านทัว่ไปของเครื่องไมโครคอมพวิเตอร ์ตรวจเชค็ไวรสั และบํารุงรกัษาเครื่อง
ไมโครคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

2. ตรวจสภาพการใชง้านของเครือ่งไมโครคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ผา่นเครอืขา่ยบวัศร ี

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะช่วยใหเ้กดิประโยชน์ในการใชท้รพัยากรเครอืขา่ยร่วมกนัภายใน
มหาวทิยาลยั 
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ตารางรายงานสรปุการบริการซ่อมบาํรงุประจาํปี 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

1 เม.ย. 52 –  

27 พ.ค. 52 

1 เม.ย. 53 –  

21 พ.ค. 53 

1 ม.ีค. 54  –  

31 ส.ค. 54 

18 เม.ย. 55 – 

31 พ.ค. 55 

25 ม.ีค. 56 – 

31 พ.ค. 56 

จาํนวนเครือ่งทีร่บัการ
ซ่อมบาํรงุ 

3,678 3,807 3,787 4,075 3,979 

คา่ใชจ้า่ยในการจา้ง
นิสติ 

85,852 62,683.75 70,000.71 58,928.02 72,132.82 

การบรกิารใหคํ้าปรกึษาปัญหาคอมพวิเตอร ์

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้จดับริการให้คําปรึกษาปญัหาที่เกี่ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงาน 
คณาจารย ์บุคลากร และนิสติของมหาวทิยาลยั โดยผูส้นใจสามารถตดิต่อขอรบับรกิารไดท้ีโ่ทร 02-664-1000 
ต่อ 5045 หรอื ตดิต่อดว้ยตนเองที ่หอ้ง 16-305 
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การบรกิารวชิาการ 

สาํนกัคอมพวิเตอร ์ใหค้วามสาํคญัในเรือ่งการบรกิารวชิาการแก่สงัคม  และไดจ้ดัใหเ้ป็นภารกจิหลกัดา้น
หน่ึงของสาํนกั โดยดาํเนินงานในรปูโครงการบรกิารวชิาการประจาํปีการศกึษา นอกจากโครงการประจาํปีทีจ่ดั
ขึ้นเองแล้ว สํานักคอมพวิเตอร์ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนยงัได้ให้ความร่วมมอืสนับสนุนโครงการบรกิาร
วิชาการที่จดัขึ้นโดยหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ภายในมหาวิทยาลยั และนอกมหาวิทยาลยั โดยการสนับสนุนทัง้
ทางดา้นเทคโนโลยแีละสิง่อํานวยความสะดวก การใหค้ําแนะนําปรกึษา รวมถงึการสนับสนุนใหบุ้คลากรเป็น
วทิยากรในการใหค้วามรูแ้ละความช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการ ตามความเหมาะสมและความพรอ้มของสํานัก
คอมพวิเตอร ์

วตัถปุระสงคข์องโครงการบริการวิชาการ 

1. เพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่ นิสติ บุคลากรของมหาวทิยาลยั และบุคคลทัว่ไป 
 - ประเภทที ่1  หลกัสตูรการอบรมตามกรอบสมรรถนะดา้นไอซที ี
 - ประเภทที ่2  หลกัสตูรการอบรมตามประสงค ์(Course On Demand) 

2. เพือ่เผยแพรก่จิกรรมบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยั 

การดาํเนินโครงการบริการวิชาการของสาํนักคอมพิวเตอร ์

โครงการบรกิารวชิาการทีจ่ดัขึน้โดยสาํนกัคอมพวิเตอรน์ัน้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี 
เป็นการจดัอบรมความรูด้า้นไอซทีใีหแ้ก่นิสติ คณาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยั 

2. โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน  
เป็นโครงการหนึง่ในโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยั โดยดาํเนินงานภายใต้
แผนแมบ่ทไอซทีขีองมหาวทิยาลยัในประเดน็ยทุธศาสตร ์การพฒันาการรูเ้ทคโนโลย ี(IT 
Literacy) และการรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) ใหแ้ก่ นิสติ บุคลากร และประชาชน ใน
การดาํเนินงานของโครงการ 

โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพัฒนาสมรรถนะดา้นไอซที ี

รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ 
จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

1. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่1 

ตุลาคม - ธนัวาคม 2551 396 คน 38,363.00  

2. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่2   

มกราคม - มนีาคม 2552 424 คน 83,855.00 

3. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่3   

มถุินายน - สงิหาคม 2552 150 คน 18,300.00 

4. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่4 

ตุลาคม 2552 - กุมภาพนัธ ์2553 453 คน 60,850.00 
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รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ 
จาํนวนผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

5. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่5 

เมษายน - มถุินายน 2553 307 คน 52,358.17 

6. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่6 

มถุินายน - สงิหาคม 2553 471 คน 58,681.00 

7. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่7 

ตุลาคม 2553 - กุมภาพนัธ ์2554 478 คน 67,679.80 

8. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่8 

มนีาคม 2554 - พฤษภาคม 2554 214 คน 37,316.71 

9. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่9 

มถุินายน - สงิหาคม 2554 639 คน 49,923.30 

10. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่10 

ตุลาคม 2554 - กุมภาพนัธ ์2555 561 คน 56,534.02 

11. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่11 

เมษายน - พฤษภาคม 2555 391 คน 54,293.71 

12. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่12 

มถุินายน - สงิหาคม 2555 1,071 คน 37,610.00 

13. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่13 

พฤศจกิายน 2555 - กุมภาพนัธ ์2556 1,135 คน 76,500.00 

14. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่14 

กรกฎาคม - สงิหาคม 2556 331 คน 15,950.00 

15. โครงการบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นไอซที ีครัง้ที ่15 
(อยูร่ะหวา่งดาํเนินงาน) 

พฤศจกิายน 2556 - มนีาคม 2557 - 70,000.00 
ตามแผน 
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โครงการบรกิารวชิาการแกช่มุชน 

รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ ผลทีไ่ดร้บั 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

บก. ปีงบประมาณ 2552    

1. โครงการหอ้งสมดุดจิทิลัเพือ่การศกึษา (KIDs-D@swu)  
• กจิกรรม “โครงการประกวดตราสญัญลกัษณ์และ
ตวันําโชค ระบบหอ้งสมดุดจิทิลัเพื่อการศกึษา 
(KIDs-D@swu) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” 

 
6 ตุลาคม 2550 –  
12 ธนัวาคม 2551 

 
ผูส้ง่ 69 คน 

รวม108 ชิน้งาน 

12,972.00 

• กจิกรรม “พฒันาตดิตัง้เวบ็ไซต ์KIDs-D@SWU 
(คา่จา้งเหมาทาํ Graphic สาํหรบัทาํ Logo และ 
Mascot และเวบ็ไซต)์” 

มนีาคม 2552 http://KIDs-
D.swu.ac.th 

10,000.00 

• กจิกรรม “ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูร้ะบบ 
KIDs-D@SWU แก่ชุมชน” 

29 – 30 มถุินายน 2552 720 คน 47,020.00 

• กจิกรรม โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“การจดัเกบ็สือ่ในระบบคดิดเีพือ่ชุมชน” 

8 – 9 มถุินายน 2552 28 คน 12,700.00 

2. โครงการพฒันาและเผยแพร ่“e-Learning 
courseware เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ” 

มกราคม – พฤษภาคม 2552  99,270.70 

3. โครงการพฒันาการรูส้ารสนเทศใหป้ระชาชน 
(Information Literacy) กจิกรรมที ่1 พฒันาครยูคุ 
Cyber ดว้ยสมรรถนะการสอนแบบ e-learning 

20 – 22 เมษายน 2552 56 คน 22,883.00 

4. โครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน โครงการเผยแพร่
ความรูด้า้น ICT สญัจร กจิกรรมที ่1 : ความรูบ้นโลก 
Cyber ครง้ที ่1 

21 – 29 เมษายน 2552 233 คน 36,579.20 

5. โครงการเผยแพรค่วามรูสู้ชุ่มชน 
• กจิกรรม “ตดิตัง้เวบ็ไซตเ์พือ่การเผยแพรค่วามรูสู้่
ชุมชน” 

กรกฎาคม 2552 http://aos.swu.
ac.th/ 

 

• กจิกรรม “อบรมการใช ้ICT เพือ่การเผยแพรอ่งค์
ความรูสู้ชุ่มชน” 

25 มนีาคม 2552 22 คน 9,973.00 

6. โครงการ 60 ปี : IT วชิาการ 29 – 30 มถุินายน 2552 220 คน 305,512.52 

บก. ปีงบประมาณ 2553    
1. โครงการจดัการศกึษาแบบ Cyber Education ทีด่ ี

(Best Practise) 
• กจิกรรม “ศกึษาดงูานการจดัการศกึษาแบบไซ
เบอรใ์นต่างประเทศ” ณ The Korea Education 
& Research Information Service (KERIS) และ 
Digital Pavilion 

 
 

24 - 29 มถินุายน 2553 

 
 

11 คน 

 
 

211,500.00 

• กจิกรรม การจดัสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 

ธนัวาคม 2552 1 หอ้ง 50,452.20 
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ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ ผลทีไ่ดร้บั 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

2. โครงการระบบหอ้งสมดุดจิทิลัเพือ่การศกึษา  
(KIDs-D@SWU) 
• กจิกรรม โครงการอบรมเรือ่ง การจดัเกบ็สือ่
สิง่พมิพใ์นระบบคดิดเีพื่อชุมชน 

 
 

25 ธนัวาคม 2552 

 
 

32 คน 

 
 

9,974.00 

• กจิกรรม โครงการอบรมเรือ่ง "HyLib Dspace : 
Training the Trainers" 

12 - 14 พฤษภาคม 2553 44 คน 36,914.17 

• กจิกรรม การประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูร้ะบบ 
KIDs-D@SWU แก่ชุมชน  

25 ธนัวาคม 2552 -  
30 มกราคม 2553 

999 คน 45,817.15 

• กจิกรรม จดัหาสือ่ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรูสู้ห่อ้งสมดุ
ดจิทิลัเพือ่การศกึษา  

1 มกราคม 2553 -  
31 มนีาคม 2553 

379 ชิน้งาน 10,720.00 

• กจิกรรม สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่การ
หอ้งสมดุดจิทิลัเพือ่การศกึษา  

2 กรกฎาคม 2553 (เลื่อนมา
จาก 14 พฤษภาคม 2553 
เน่ืองจากสถานการณ์
บา้นเมอืงไมป่กต)ิ 

41 หน่วยงาน  

3. โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูด้จิทิลัเพือ่ประชาชน 
• กจิกรรม ผลติสือ่การเรยีนรูด้จิทิลัเพือ่ชุมชน 
• กจิกรรม เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธส์ูชุ่มชน 

  329,300.00 

4. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นไอซทีเีพือ่
ประชาชน(บุคคลภายนอก) 
• กจิกรรม พฒันาครยูคุ Cyber ดว้ยสมรรถนะการ
สอนแบบ e-learning  

 
29 - 30 มกราคม 2553 

 
39 คน  

 
28,058.75 

• กจิกรรม การจดกัารความรูใ้นองคก์รดว้ยระบบ 
KIDs-D 

29 - 30 มกราคม 2553 38 คน  14,989.75 

• กจิกรรม พฒันาสมรรถนะดา้นภาษาดว้ยไอซที ี 29 - 30 มกราคม 2553 23 คน  11,828.75 
• กจิกรรม เสรมิทกัษะการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 25 - 26 มนีาคม 2553 27 คน  25,530.00 

5. โครงการเผยแพรค่วามรูด้า้น ICT สญัจร 
• กจิกรรม ICT เพือ่การดาํรงชวีติประจาํวนั 
• กจิกรรม ICT เพือ่ชุมชน ณ จงัหวดัเชยีงราย 

16 - 20 กุมภาพนัธ ์2553 380 คน 194,770.80 

6. โครงการประชุม วชิาการ : IT วชิาการ 
• กจิกรรม บรรยายวชิาการและนิทรรศการดา้น 

ICT เพือ่ใหค้วามรูป้ระชาชน  

29 - 30 มกราคม 2553 1,108 คน 104,806.04 

บก. ปีงบประมาณ 2554    

1. โครงการจดัการศกึษาแบบ Cyber Education ทีด่ ี
(Best Practise) 
• กจิกรรม ศกึษาดงูานการจดัการศกึษาแบบไซ
เบอร ์บรษิทั พทีที ีไอซที ีโซลชูัน่ส ์จาํกดั 
(มหาชน) 

 
 

22 ธนัวาคม 2553 

 
 

14 คน 

 
 

550.00 
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สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ ผลทีไ่ดร้บั 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

• กจิกรรม การประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูร้ะบบ 
KIDs-D@SWU แก่ชุมชน (ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมและ
เขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตร์ะบบหอ้งสมดุดจิทิลัเพือ่
การศกึษา (KIDs-D@SWU) ณ วนัที ่12 
มกราคม 2554) 

12 มกราคม 2554 839 คน 17,139.00 

• กจิกรรม : จดัหาสือ่ดจิทิลัเพื่อการเรยีนรูสู้่
หอ้งสมดุดจิทิลัเพือ่การศกึษา  (รายการหนงัสอื /
สือ่สิง่พมิพ ์/รายการวทิยุ) 

15 กุมภาพนัธ ์ - 15 เมษายน 
2554 

267 รายการ 19,924.16 

2. โครงการเสรมิสรา้งความรูใ้นสงัคมออนไลน์ 
จดัซือ้ครภุณัฑ ์
• ระบบสือ่ประชาสมัพนัธแ์บบตดิผนงั พรอ้มตดิตัง้ 
• ระบบสือ่ประชาสมัพนัธ ์พรอ้มตดิตัง้ 
• จอ LCD TV  ขนาดไมน้่อยกวา่ 46 น้ิว  พรอ้มตดิตัง้ 
(เปิดซองสอบราคาวนัที ่  23 สงิหาคม 2554 สง่
มอบของประมาณวนัที ่ 28 ตุลาคม 2554  สง่เบกิ
ประมาณ 4 พฤศจกิายน 2554) 

23 สงิหาคม 2554 -  
4 พฤศจกิายน 2554 

3 รายการ 840,000.00 

3. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นไอซที ี
• กจิกรรม เพิม่พนูความรูท้กัษะไอซที ีเรือ่ง “การ
ทาํตลาดออนไลน์เพือ่ผลติภณัฑช์ุมชน
นครนายก” 

26 - 27 กุมภาพนัธ ์2554 เขา้รว่มโครงการ 
60 คน/ 
อบรม 38 คน 

33,435.00 

4. โครงการประชุม วชิาการ : IT วชิาการ 
• กจิกรรม - บรรยายวชิาการและนิทรรศการดา้น 

ICT เพือ่ใหค้วามรูป้ระชาชน (ถ่ายทอดผา่นระบบ 
VDO Conferenceยงัทีห่อ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร ์ชัน้ 3 อาคารเรยีนรวม องครกัษ์) 

16 มถุินายน 2554 63 คน / VDO 
Conference แก่
นิสติ 265 คน 

249,494.20 

บก. ปีงบประมาณ 2555    
1. โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่บรูณาการการ

พฒันาความเขม้แขง็ในชุมชนผา่นระบบไซเบอร ์
• โครงการยอ่ยที ่1.1 จา้งตดิตัง้ระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์โพธวิชิชาลยัและชุมชน สระแกว้ 

 
1 กุมภาพนัธ ์2555 –  
30 มถุินายน 2555 

 
 

1 ขิน้ 

 
 

699,780.00 

• โครงการยอ่ยที ่1.2 จดัหาสือ่และประชาสมัพนัธ ์
สือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติสาํหรบัชุมชนในจงัหวดั
สระแกว้ ระยะที ่1 

4 มกราคม 2555 –  
31 พฤษภาคม 2555 

3 เรือ่ง 98,720.00 

2. โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นไอซทีแีก่ชุมชน  
(1 มหาวทิยาลยั 1 จงัหวดั) 
• เพิม่พนูความรูท้กัษะไอซทีเีรือ่ง “การทาํตลาด
ออนไลน์เพือ่ผลติภณัฑช์ุมชน จงัหวดันครนายก” 

 
5 มกราคม  2555 –  
31 พฤษภาคม 2555 

 
39 คน 

 
58,460.00 

• เพิม่พนูความรูท้กัษะไอซทีเีรือ่ง “การทาํตลาด
ออนไลน์เพือ่ผลติภณัฑช์ุมชน จงัหวดัสระแกว้” 

1 มนีาคม 2555 –  
30 เมษายน 2555 

40 คน 91,589.00 
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ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ ผลทีไ่ดร้บั 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

3. โครงการไอซทีเีพือ่ชุมชน 
• โครงการงานวนัเดก็ ประจาํปี 2555 “เทศกาลวนั
เดก็นานาชาต ิสบืสานวฒันธรรม สือ่สารไอซที”ี 

 
14 มกราคม 2555 

 
1,000 คน 

 
32,387.44 

• กจิกรรมนิทรรศการไอซทีเีพือ่ชุมชน 21 มถุินายน 2555 –  
13 กรกฎาคม 2555 

275 คน 53,350.50 

4. โครงการเผยแพรห่อ้งเรยีนธรรมชาตโิพธวิชิชาลยั 
จ.สระแกว้  
• สือ่บา้นดนิและปา่ชืน้รมิหว้ย 
• เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธแ์ก่นกัเรยีน นิสติ 
นกัศกึษา 

22 พฤษภาคม 2555 –  
15 กรกฎาคม 2555 

2 สือ่ / เผยแพร่
และ

ประชาสมัพนัธ ์
35 คน 

99,094.00 

5. โครงการขยายเครอืขา่ยคอมพวิเตอรโ์พธวิชิชาลยั
สระแกว้ 

กรกฎาคม 2555 - 1,694,500.00 
จดัซือ้ครภุณัฑ ์

6. โครงการน้องหนูเรยีนรูแ้ทบ็เลต็ นครนายก 14 กรกฎาคม 2555 57 คน 16,950.00 
บก. ปีงบประมาณ 2556    
1. โครงการ “การทาํตลาดออนไลน์เพือ่ผลติภณัฑ์

ชุมชน จงัหวดันครนายก” 
ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ 6 กลุม่ ดงัน้ี 
1}    ธปูหอมอุดมมงคล 
2) ปุ๋ ยน้องเดอืน 
3) ผา้ปกัเหลื่อม 
4) กลุม่แมบ่า้นเกษตรกรคุม้ราชสหี ์
5) ขนมไทยบา้นป่ินทอง 
6) ขนมโมจบิา้นนา สตูรไดฟูกุ 

6 ธนัวาคม 2555 -  
30 เมษายน 2556 

1. ผูป้ระกอบการ  
6 กลุม่ / 16 
ผลติภณัฑ ์

2. แผน่วดีทิศัน์ 
เผยแพรอ่งค์
ความรูจ้าก
หลกัสตูรตลาด
ออนไลน์ จาํนวน 
290 แผน่ /  
60 ผลติภณัฑ ์

3. แหลง่การเรยีนรู ้
4. เครอืขา่ยความ
รว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน 4 
หน่วยงาน 

32,520.50 

2. โครงการ เครอืขา่ยเสรมิสรา้งสมรรถนะการเรยีนรู้
แก่ชุมชน จงัหวดัสระแกว้ 

ตุลาคม 2555 –  
กนัยายน 2556 

2,455,756.69 

• กจิกรรมที ่1.1 การสาํรวจความตอ้งการของ
ชุมชน 

4  ธนัวาคม  2555 30 คน 5,690.00 

• กจิกรรมที ่1.2 การเปิดเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
ชุมชน(เชื่อมต่อระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร)์ 

9 มกราคม 2556 ความเรว็  
10 Mbps 

36,456.00 

• กจิกรรมที ่1.3 บรกิารอนิเตอรเ์น็ตชุมชน 
(การจดัเตรยีมโต๊ะคอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี ้ ฯลฯ) 
 

ตุลาคม 2555 -  
กนัยายน 2556 

- 89,372.82 
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รายละเอยีด ระยะเวลาดาํเนินการ ผลทีไ่ดร้บั 
คา่ใชจ้า่ย 
ทีใ่ชไ้ป 

• กจิกรรมที ่2.1 หอ้งสมดุชุมชน โครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การสบืคน้ขอ้มลู
บรรณานุกรมการใชห้อ้งสมดุและการใหบ้รกิาร 

20 มถุินายน 2556 42 คน 713,483.70 

• กจิกรรมที ่2.2 แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน์ 25 – 27 กุมภาพนัธ ์2556 http://bodhi.s
wu.ac.th/sak

aeo_map 

33,790.00 

• กจิกรรมที ่2.3 วทิยกุระจายเสยีงเพื่อการศกึษา 
(จดัตัง้สถานีวทิยเุพือ่การศกึษาและการพฒันา
แบบยัง่ยนืโพธวิชิชาลยั) 
(คืนเงินเน่ืองจากอาคารท่ีติดตัง้อปุกรณ์
สถานีวิทยไุม่เสรจ็เรียบร้อย) 

ตุลาคม 2555 -  
กนัยายน 2556 

1 สถานี 200,000.00 
 

• กจิกรรมที ่3.1 ชุมชนพบนกัวชิาการ 9 มกราคม 2556 1,329 คน 71,330.90 
• กจิกรรมที ่3.2 พฒันาสมรรถนะการเรยีนรู ้

(คืนเงิน เน่ืองจากบุคลากรมภีารกจิงานประจาํ
เรง่ดว่นทีต่อ้งดาํเนินการจงึไมส่ามารถดาํเนิน
กจิกรรมภายในวนัที ่25 มถุินายน 2556 ตามที่
มหาวทิยาลยักาํหนดได)้ 

25 มถุินายน 2556 - 300,000.00 
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โครงการตามแผนยทุธศาสตร ์ศนูยก์ารศกึษาไซเบอร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกําหนดใหยุ้ทธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่ึงใน 
เกา้ยทุธศาสตรข์องการบรหิารมหาวทิยาลยั โครงการศูนยก์ารศกึษาไซเบอร ์ดาํเนินงานภายใตก้ารบรหิารงาน
ของสํานักคอมพวิเตอร ์ซึ่งไดด้ําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทสํานักคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550-
2554 ตามประเดน็เรื่องการพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร การพฒันาศกัยภาพนิสติใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลอ้งกบั
ความต้องการในการพฒันาประเทศ การส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม และการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการ
เรยีนรูร้ว่มกบัสงัคม 

การพัฒนาการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์มศว  

การนําระบบไอซทีเีขา้มาประยุกต์ในกจิกรรมการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดม้ี
พฒันาการต่อเน่ืองมาตามลาํดบั ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี 

2543 • โครงการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ 
พฒันาเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการนําเสนอเน้ือหาวชิาในแบบ web-based 
content 

 • จดัตัง้เวบ็ไซต์ sot.swu.ac.th 
 • จดัสมัมนาปฏบิตักิารเพื่อเป็นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน ที่ 

http://sot.swu.ac.th/Seminar/ 
2544 • พฒันาต้นแบบ Courseware ดว้ยโปรแกรม Course Writer และม ี

Courseware ทีด่าํเนินการเสรจ็แลว้เตม็รูป ไดแ้ก่ วชิา CP312, CP341, 
CP342 ที ่http://sot.swu.ac.th/  เลอืกเมนู Course Directory เริม่ใช้
ประกอบการเรยีนการสอนปกตติัง้แต่ภาคการศกึษาที่ 2/2544 

2545 • พฒันาโปรแกรม/ต้นแบบ Course Syllabus (เคา้โครงการเรยีนการสอน)  
โดยเชื่อมโยงกบัระบบฐานขอ้มูลลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา 
เพื่อใหอ้าจารยนํ์า Course Syllabus เผยแพร่บนเวบ็เพื่อสนับสนุนดชันี
ประกนัคุณภาพการศกึษา ที ่http://syllabus.swu.ac.th/  และพฒันา
โปรแกรม Course Evaluation (การประเมนิการสอนรายวชิาแบบออนไลน์) 
โดยนิสติ 

2546 • ปรบัแต่งและใชง้านระบบ ATutor ซึ่งเป็นระบบ Open Source LMS ของ
มหาวทิยาลยั 
โทรอนโท ประเทศแคนาดา ที่ http://www.atutor.ca/   

• ตัง้เวบ็รายวชิาSWU Course Web  http://course.swu.ac.th 
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 • วจิยัและพฒันา 

• ปรบัแต่งระบบ 

• ปรบัการ login ผ่าน BuasriID ของ มหาวทิยาลยั 

• ปรบัใหม้กีารเชื่อมโยงกบัระบบบรกิารการศกึษาของมหาวทิยาลยั  
2550 • Cyber Education Center จดัหน่วยใหค้าํปรกึษา 
 • ใหทุ้นสาํหรบัอาจารยใ์นการพฒันารายวชิาบนระบบ SWU Course Web 
 • จดัการอบรมการพฒันาการเรยีนการสอนออนไลน์ใหแ้ก่อาจารย ์
2551-2556 • นโยบาย SWU Hybrid Education 
 • SOT2 เร่งการพฒันารายวชิาบน LMS  
 • การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีใีหแ้ก่ นิสติ คณาจารย ์และบุคลากร มศว 
 • การจดัอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี
 • การวจิยัและพฒันาดา้น e-Learning 

การพัฒนาสมรรถนะดา้นไอซที ีมศว 

ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซที)ี ที่พฒันาและปรบัเปลี่ยนอย่าง
รวดเรว็ในยคุสงัคมขา่วสาร ทาํใหไ้อซทีมีคีวามสาํคญัและจาํเป็นเพิม่มากยิง่ขึน้ต่อชวีติความเป็นอยู ่การทาํงาน 
และการศกึษาหาความรู ้การเป็นผูรู้ไ้อซที ี(ICT Literate) ไดก้ลายเป็นสิง่จําเป็นสาํหรบัการศกึษาและการ
ดาํรงชวีติในยุคปจัจุบนั และเป็นเครื่องนําพามนุษยส์ู่การเปลีย่นแปลงในสงัคมดจิติลั (digital transformation) 
โดยมคีวามหมายมากกว่าการเรยีนรูท้กัษะการใชเ้ทคโนโลย ี(Computer หรอื Technology literacy) เท่านัน้ 
แต่ตอ้งครอบคลุมทัง้ความรูแ้ละทกัษะการรูส้ารสนเทศ ครอบคลุมถงึกรอบดา้นความคดิและภมูปิญัญาดว้ย 

ในปี 2550 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยสํานักคอมพวิเตอร์ได้จดัดําเนินการโครงการพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีสีาํหรบับุคลากรและนิสติขึน้ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นโครงการทีส่าํคญัโครงการ
หน่ึงตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลยั ในแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศแลการสือ่สาร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2550-2554 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้ตระหนักถึงความสําคญัของไอซีททีี่มต่ีอการศึกษาหาความรู้ การ
ทาํงาน และการดาํเนินชวีติในโลกยุคไซเบอร ์จงึไดม้กีารกําหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิและพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติ คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยั ในประเดน็ต่าง ๆ พอสรปุได ้ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการยกรา่งกรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติและบุคลากรทางการศกึษา 

1.1. มหาวิทยาลยัได้มคีําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกร่างกรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสติและ
บุคลากรทางการศกึษาขึน้ 

o จดัทํากรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองมหาวทิยาลยั เพื่อการพฒันานิสติและบุคลากรใหเ้ป็นผูรู้้
เทา่ทนัเทคโนโลย ี 
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o จดัทําแผนการดําเนินการการสอบวดัสมรรถนะด้าน ICT ของนิสติและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 

o ใหข้อ้เสนอแนะและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดัทาํและพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ของนิสติและ
บุคลากรใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายของมหาวทิยาลยั 

1.2 คณะกรรมการยกร่างฯ ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการแลว้ 2 ครัง้ (ครัง้ที ่1 วนัที ่9 ตุลาคม 2551, 
ครัง้ที ่2 วนัที ่16 ธนัวาคม 2551) 

2. คณะทาํงานโครงการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี

2.1 สํานักคอมพิวเตอร์ได้ตัง้คณะทํางานศึกษาและจัดทําร่างกรอบสมมรถนะด้านไอซีทีของ
มหาวทิยาลยั รวมทัง้จดัทําร่างรายละเอยีดขอ้กําหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะสําหรบันิสติ
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการยกรา่งฯ 

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและเสนอให้มีการตัง้คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้นการสอนเกีย่วกบัไอซทีเีพื่อพจิารณาถงึความครอบคลุมความเหมาะสมของมาตรฐานและ
เกณฑก์ารประเมนิ 

 ผลการดาํเนินงาน 

1. คณะกรรมการยกรา่งกรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติและบุคลากรทางการศกึษา 

1.1. มหาวทิยาลยัไดม้คีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการยกรา่งกรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองนิสติและ
บุคลากรทางการศกึษาขึน้ 

• จดัทํากรอบสมรรถนะดา้นไอซทีขีองมหาวทิยาลยั เพื่อการพฒันานิสติและบุคลากรให้
เป็นผูรู้เ้ทา่ทนัเทคโนโลย ี 

• จดัทําแผนการดําเนินการการสอบวดัสมรรถนะดา้น ICT ของนิสติและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั 

• ใหข้อ้เสนอแนะและสนบัสนุนการดาํเนินงานจดัทาํและพฒันาสมรรถนะดา้น ICT ของ
นิสติและบุคลากรใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายของมหาวทิยาลยั 

1.2 คณะกรรมการยกร่างฯ ได้จดัประชุมคณะกรรมการแล้ว 2 ครัง้ (ครัง้ที่ 1 วนัที่ 9 ตุลาคม 
2551, ครัง้ที ่2 วนัที ่16 ธนัวาคม 2551) 

2. คณะทาํงานโครงการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ี

2.1 สํานักคอมพวิเตอร์ได้ตัง้คณะทํางานศึกษาและจดัทําร่างกรอบสมมรถนะด้านไอซีทขีอง
มหาวทิยาลยั รวมทัง้จดัทําร่างรายละเอยีดขอ้กําหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะสําหรบันิสติ
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการยกรา่งฯ 
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ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและเสนอให้มีการตัง้คณะทํางานซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในดา้นการสอนเกีย่วกบัไอซทีเีพื่อพจิารณาถงึความครอบคลุมความเหมาะสมของมาตรฐานและ
เกณฑก์ารประเมนิ 

SWU ICT Competency คอือะไร 

หมายถงึ คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมาจาก ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่น ๆ 
ทีท่าํใหบุ้คคลสามารถนํา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้พือ่สรา้งผลงานไดโ้ดดเดน่ 

SWU ICT Competency แบง่ออกเป็นกีป่ระเภท 

• สมรรถนะหลกั (Core Competencies) หมายถงึ คุณลกัษณะร่วมของนิสติ คณาจารยแ์ละ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ร่วมกนัในการเป็นผูรู้ไ้อซทีแีละผูรู้ส้ารสนเทศสามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นไอซทีขี ัน้พืน้ฐาน
เพือ่การเรยีนรูแ้ละการทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• สมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional Competencies) หมายถงึ สมรรถนะทีก่ําหนดไวเ้ฉพาะ
สาํหรบักลุ่มงานหรอืสาขาวชิาชพี เพือ่สนบัสนุนใหบุ้คคลนัน้แสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมแก่หน้าที ่
และสง่เสรมิใหป้ฏบิตัภิารกจิในหน้าทีใ่หไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 

SWU ICT Competency Standards แบง่ออกเป็นกีด่า้น 

• Basic ICT & Productivity Tools 
1. การใชไ้อซทีเีบือ้งตน้ (Basic ICT Concepts & Operations) 
2. การตดิต่อสือ่สารดว้ยไอซที ี(Cyber Communication & Collaboration) 
3. การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) 
4. การจดัการเอกสาร (Document Management) 
5. การนําเสนอผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Presentation) 
6. การจดัการขอ้มลูและสารสนเทศ (Data and Information Management) 

• SWU Tools 
Learning LMS (ATutor) 
Support Services SUPREME2004 
Working SUPREME2004, HURIS 



62 รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 

 

ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

 

 



รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 63
  

สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

 

 

 



64 รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 

 

ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

 

 

 
  



รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 65
  

สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ 
 

การพัฒนาระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว 

ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ฉบบัใหม ่
ฉบบัปี พุทธศกัราช 2555–2559 ไดก้ําหนดนโยบายการประยุกตไ์อซทีเีขา้สูก่ระบวนการพฒันานิสติ บุคลากร 
การเรยีนการสอน และการวจิยั และตัง้เป้าหมาย ”การพฒันาระบบการศกึษาไฮบรดิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(SWU Hybrid Education)” ขึน้ พรอ้มสง่เสรมิกลยุทธเ์พื่อผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา E-learning Courseware 
และการนําระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว ดว้ยระบบ ATutor มาใชอ้ยา่งจรงิจงั โดยพฒันา“โครงการ 
SOT2 : Srinakharinwirot Online Teaching and Learning 2”  ซึง่เริม่ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่เดอืน
ตุลาคม พ.ศ.2549 ใหเ้กดิผลต่อการพฒันานิสติใหม้ากขึน้  และส่งเสรมิใหจ้ดัทํานโยบาย/แผนงาน/โครงการ
และการจดัประชุม/อบรม/สมัมนาเพื่อพฒันามหาวทิยาลยัใหก้า้วสูร่ะบบการจดัการเรยีนการสอนแนวใหมอ่ยา่ง
มคีุณภาพ 
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ผลการดาํเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 
จาํนวน
ผูเ้ขา้รว่ม/
ชิน้งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

SOT (Srinakharinwirot Online Teaching & Learning)    

1. โครงการพฒันา Courseware E-Learning ของบุคลากร
สายวชิาการ  

เมษายน- กนัยายน 
2550 

10 รายวชิา 326,439.20 

2. โครงการพฒันา E-Learning Courseware กนัยายน 2550 - 
กนัยายน 2551 

20 รายวชิา  

3. โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัทาํแผนการ
พฒันาอาจารยพ์ีเ่ลีย้งเพือ่สง่เสรมิการเรยีนการสอน
ออนไลน์ มศว (SOT2 Faculty Mentor Program) 

30-31 มนีาคม 2552 
และ 1 เมษายน 2552 

55 คน 256,400.00 

4. โครงการอบรม เรือ่ง การพฒันาอาจารยต์ามหลกัการการ
จดัการเรยีนการสอนออนไลน์ มศว 

27 - 28 พฤษภาคม 
2552 และ 1 มถุินายน 

2552 

 39,558.00 

• กจิกรรมที ่1 เทคนิคการใชไ้อซทีใีนการจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ (SOT2) 

50 คน  

• กจิกรรมที ่2 เทคนิคการเป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทีด่ ี
(SOT2 Faculty Mentor)  

56 คน  

5. โครงการพฒันา E-Learning Courseware เพือ่การ
จดัการการศกึษาออนไลน์ มศว ครัง้ที ่3  

เมษายน พ.ศ.2553 - 
พฤษภาคม พ.ศ.2554 

 
ขอขยายเวลาถงึ 

กนัยายน พ.ศ. 2554 

 1,266,542.08 

• โครงการพฒันา E-Learning Courseware : SOT2 
ครัง้ที ่3 

86 รายวชิา  

• โครงการอาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการศกึษาออนไลน์ มศว Mentor 44 คน 
Mentee 81 คน 

 

• โครงการ SOT2 Moving Forward 2011 17 มถุินายน 2554 130 คน  

6. โครงการระบบการศกึษาไฮบรดิ มศว ปีการศกึษา 2555 
ระยะท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 

 
ปีการศกึษา 2555 

  
1,469,159.71  

• กจิกรรมที ่1  การพฒันาและสรา้งนวตักรรมการเรยีน
การสอนแบบ  E-Learning 

  

o SOT2 ครัง้ที ่4 : การพฒันา E-Learning 
Courseware 

 85 รายวชิา 

o SOT2FM ครัง้ที ่3 : อาจารยพ์ีเ่ลีย้งระบบการศกึษา
ออนไลน์ มศว 

 Mentor : 19 คน
Mentee 51 คน 

ระยะท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

• กจิกรรมที ่2  การเสรมิสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้น
การศกึษาไฮบรดิ มศว 

  
7 ผลงาน 
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โครงการตามแผนยทุธศาสตร ์ศนูยป์ฏบิตักิารขอ้มลูมหาวทิยาลยั 

สบืเน่ืองจากปี 2548 รฐับาลมนีโยบาย e-Government หรอื รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่เป็นนโยบายที่
เกีย่วขอ้งกบัการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาปรบัใชใ้นการทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพนัน้  
ไดส้่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อสงัคมและประชาชน  และเกดิการปรบัปรุงระบบงานบรหิารที่
สาํคญัหลายอยา่งของส่วนงานภาครฐั   รวมทัง้นโยบายดา้นการศกึษา (e-Education) ดว้ย  ซึง่มเีป้าหมายใน
การสรา้งความพรอ้มดา้นทรพัยากรมนุษย ์ ใหเ้ป็นประชากรที่มคีุณภาพและสมบูรณ์ดว้ยภูมปิญัญาและการ
เรยีนรู้ และเป็นขุมพลงัในการพฒันาเศรษฐกิจ  สงัคม การเมือง และความมัน่คงของประเทศอย่างยัง่ยืน 
(นโยบาย IT 2010)    

รฐับาลจึงเน้นการพฒันาและการปฏิรูปงานวางแผน การปรบักระบวนทศัน์การศึกษา การบริหาร
งบประมาณ การจดัองคก์ร  การพฒันาบุคลากรของรฐั การพฒันาการบรหิารและการใหบ้รกิารโดยรวม โดยมุง่
ใหเ้กดิความกะทดัรดั มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยการนํา  ICT มาใชเ้ป็นเครื่องมอืควบคู่ไปกบัการปรบั
ขัน้ตอนและกระบวนการทํางาน  ดงันัน้ การบรหิารจดัการสถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องปรบัเปลี่ยนไปจากเดมิ  
ทัง้น้ี  เพื่อใหเ้ขา้กบัยุคสมยั  สามารถทํางานร่วมกนักบัผูอ้ื่นหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น  หรอือาจ
เรยีกวา่ e-University 

มหาวิทยาลยัได้ตระหนักในเรื่องดงักล่าวจึงเห็นชอบให้มโีครงการจดัตัง้หน่วยปฏิบตัิการข้อมูลของ
มหาวทิยาลยั (UOC : University Operation Center) เพื่อทาํหน้าทีใ่นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สารสนเทศ 
ที่ผู้บริหารต้องการใช้และประสานงานการจัดทําระบบข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยัและฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศของสํานักคอมพวิเตอร ์ซึ่งเป็นหน่วยงานเดมิทีท่ําหน้าทีใ่นการ
พฒันาระบบงานต่าง ๆ (SUPREME) ของมหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยัไดอ้นุมตักิรอบอตัรากําลงัมาใหเ้พื่อ
ดาํเนินการโครงการดงักล่าว จาํนวน 5 อตัรา ปจัจุบนัน้ีคงเหลอือตัรากําลงัเพยีง 4 อตัรา เน่ืองจากไดต้ดัโอน
อตัราและเปลี่ยนตําแหน่งไปเป็นตําแหน่งสถาปนิก สงักดัศูนย์พฒันาสภาพกายภาพ การจดัการขนส่งและ
ความปลอดภัย โดยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
มหาวทิยาลยั (http://infoservice.swu.ac.th) 
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ประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

สํานักคอมพวิเตอร์ได้ดําเนินการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2542 ตาม
นโยบายประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของทบวงมหาวทิยาลยั และตามพระราชบญัญตักิารศกึษา 
ปี พ.ศ. 2542 อยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรบัในปีการศกึษา 2551-2555  สาํนกัคอมพวิเตอรไ์ดร้บัการประเมนิฯ จากคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายในโดยสรปุดงัน้ี 

รายการ 
ปีการศกึษา 

2551 2552 2553 2554 2555 
จาํนวนองคป์ระกอบ 6 7 8 7 7 
จาํนวนตวับ่งชี ้ 31 31 27 17 17 
ผลการประเมนิ 2.72 2.69 4.53 4.67 4.94 
 

 
ประชุมบุคลากรสาํนักคอมพวิเตอร์ 

เมื่อวนัที่ 2 มถุินายน 2553 
 

 
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง"การประกนัคุณภาพการศกึษา 

ประจาํปีการศกึษา 2553 กบัการพฒันาองค์กร" 
ระหว่าง 25-27 สงิหาคม 2553 

 
รบัการประเมนิคุณภาพภายใน ประจาํปีการศกึษา 2554 

27 มถุินายน 2554 
 

 
สาํนักคอมพวิเตอร์ 

ไดร้บัรางวลัคุณภาพแห่งมหาวทิยาลยั 
14 พฤศจกิายน 2555 
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กจิกรรม 

สํานักคอมพิวเตอร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีส่วนร่วมใน
กจิกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั และทาํความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการนํารอ่งการประยุกต์
และบูรณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพื่อการเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษาตามแนวนโยบายของรฐับาล 
ระยะที ่1 เป็นความร่วมมอืระหว่างสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
โดยสาํนักคอมพวิเตอรเ์ป็นหน่วยงานหลกัและบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในมหาวทิยาลยั และยงัมี
กจิกรรมดา้นไอท ีเช่น งาน มศว ไอทวีชิาการ ซึ่งสํานักคอมพวิเตอรไ์ดร้เิริม่ขึน้ และจดัเป็นกจิกรรมประจําปี
รว่มกบัหน่วยงานทีท่าํหน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในมหาวทิยาลยั 

โครงการนํารอ่งการประยกุตแ์ละบรูณาการคอมพวิเตอรแ์ท็บเล็ต  
เพือ่การเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล ระยะที ่1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบัมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒจดัทาํโครงการนํารอ่งการประยุกตแ์ละบูรณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ เพื่อการเรยีนการสอน
ในระดบัประถมศกึษาตามแนวนโยบายของรฐับาล ระยะที ่1 เป็นการทดลองเพื่อนํารอ่งการประยุกตแ์ละบูรณา
การคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษาตามแนวนโยบายของรฐับาล โดยมุง่เน้น
การเตรยีมความพรอ้มของโรงเรยีน ผูบ้รหิาร ครู นักเรยีนและผูป้กครอง เพื่อสรา้งความเขา้ใจและใหส้ามารถ
นําคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้นจากการใช้
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพดา้นการเรยีนรูใ้หแ้ก่นักเรยีนในโรงเรยีนนําร่อง โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่การศกึษาสถานภาพ ปญัหา อุปสรรค และกระบวนการดาํเนินงาน ในประเดน็ต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

1. เพื่อศกึษาแนวทางในการประยุกต์และบูรณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนการสอน
ตามหลกัสตูรระดบัประถมศกึษา 2 ชว่งชัน้ ไดแ้ก่ ชว่งชัน้ที ่1 ศกึษาเฉพาะประถมศกึษาปีที ่1 
และในชว่งชัน้ที ่2 ศกึษาเฉพาะประถมศกึษาปีที ่4  

2. เพือ่วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และตดิตามผลของการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ทีม่ต่ีอการเรยีนรู ้และ
ผลกระทบทีม่ต่ีอผูเ้รยีนในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ พฤตกิรรม และผลทางสขุภาพของนกัเรยีน 

3. เพือ่ศกึษาสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมสาํหรบัการเรยีนการสอนดว้ยคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็  
ในประเดน็ต่อไปน้ี 

3.1 องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการนําไปใชท้ัง้ในระดบัหอ้งเรยีนและระดบัโรงเรยีน 

3.2 ขอ้กาํหนดดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยทีีจ่าํเป็นเพือ่การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 

3.3 ขอ้กําหนดด้านทรพัยากรที่จําเป็นเพื่อการบูรณาการการใช้คอมพวิเตอร์แทบ็เล็ตใน
การเรยีนการสอนตามหลกัสตูรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็และไอซทีทีีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่นักเรยีน 
ผูป้กครอง คร ูและบุคลากรทางการศกึษา 

5. เพื่อสํารวจทศันคติและรบัฟงัข้อคิดเหน็ของนักเรยีน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการ
ศกึษาทีม่ต่ีอการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในโรงเรยีน 
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สถานทีด่าํเนินการ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และโรงเรยีนนํารอ่ง 5 แหง่ ไดแ้ก่ โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยประถม) และโรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่ดผ้า่นเกณฑ์
การคดัเลอืกโดย สพฐ จํานวน 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ โรงเรยีนราชวนิิต  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  โรงเรยีนสนามบนิ  
จงัหวดัขอนแก่น โรงเรยีนอนุบาลลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง โรงเรยีนอนุบาลพงังา  จงัหวดัพงังา  

ระยะเวลาการดาํเนินการ 

การดาํเนินการระยะที ่1 เริม่ตัง้แต่ เดอืนตุลาคม พ.ศ.2554 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2555 

ขอบเขตการดาํเนินการ 

เพือ่ใหส้ามารถสรปุประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการประยุกตแ์ละบูรณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพื่อการเรยีนการ
สอนในระดบัประถมศกึษา จงึเสนอรูปแบบและขอบเขตของการจดัทําโครงการนําร่องโดยกําหนดใหโ้รงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ทําหน้าทีเ่ป็นโรงเรยีนแม่ขา่ย และสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานนําเสนอโรงเรยีนในสงักดัฯ เพื่อเป็นเครอืขา่ย จํานวน 4 โรงเรยีน โดยการ
ดาํเนินการมขีอบเขตและรายละเอยีด ดงัน้ี 

1. จดัทาํโครงการนํารอ่งในระดบัชัน้ประถมศกึษา 2 ชว่งชัน้ ไดแ้ก่ ชว่งชัน้ที ่1 ใชป้ระถมศกึษาปีที ่1 
และในชว่งชัน้ที ่2 ใชป้ระถมศกึษาปีที ่4 ในโรงเรยีนนํารอ่ง 5 โรงเรยีน 

2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกบัผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบของการใช้
คอมพวิเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยทีี่มต่ีอการเรยีนรู้ พฤติกรรม และผลด้านสุขภาพของ
นกัเรยีน 

3. จดัหาและติดตัง้องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานและคุณสมบตัิของคอมพวิเตอร์แท็บเล็ตที่
นํามาใชใ้นโครงการ 

4. จดัหาและพฒันาสื่อต้นแบบที่ใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในการบูรณาการเขา้กบัแผนการสอน 
เพื่อเป็นตวัอย่างบางเรื่องของการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 และประถมศกึษาปีที ่4 

5. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัครแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในโรงเรยีน
นํารอ่งในเรือ่งการนําคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 

6. ทดลองนําร่องการใช้สื่อต้นแบบและคอมพวิเตอร์แท็บเล็ตเพื่อบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูร้ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  และประถมศกึษาปีที ่4 

7. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนรู ้
พฤตกิรรม และผลทางสขุภาพของนกัเรยีน 

8. สรปุผลการดาํเนินการระยะที ่1 

คณะกรรมการประจาํโครงการ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบรหิารโครงการ 

2. คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 

3. คณะอนุกรรมการฝา่ยประสานงานโครงการ 
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โครงการรอง  

ในการดาํเนินการโครงการครัง้น้ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดจ้ดัเป็นโครงการรองดแูลในดา้นต่างๆ 
ออกเป็น 5 กลุ่มงาน อนัได้แก่ กลุ่มงานโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซที ี กลุ่มงานพฒันาบุคลากร กลุ่มงาน
ซอฟทแ์วรแ์ละการผลติสื่อการเรยีนรู ้กลุ่มงานศกึษาและการวเิคราะหข์อ้มลู และกลุ่มงานบรหิารโครงการ รวม
เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 16 โครงการรอง   ดงัน้ี 

ลาํดบั โครงการรอง หวัหน้าโครงการรอง 

กลุ่ม  1 : โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซที ี

101 การบรหิารระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเครอืขา่ยไอซที ี นายมหทัธวฒัน์ รกัษาเกยีรตศิกัดิ ์

กลุ่ม 2 : การพฒันาบุคลากร 

201 อบรมคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่เสรมิสรา้งกจิกรรมการ
เรยีนรู ้

ผศ.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ 

202 อบรมการดแูลและการจดัการเวบ็ไซตแ์ละระบบ ดร.อุราพร ศุขะทตั 

203 อบรมผูช้ว่ยนกัวชิาการดา้นวเิคราะหแ์ละตดิตามผล
การใชแ้ทบ็เลต็เพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้

รศ.สทุธวิรรณ พรีศกัดิโ์สภณ 

กลุ่ม 3 : ซอฟทแ์วร ์และ การผลติสือ่การเรยีนรู ้

301 การพฒันาเวบ็ไซตโ์ครงการ (Project Web Site) นางสาวสมถวลิ บางคาํหลวง 

302 การจดัทาํระบบ Help & Support  นายคุณดเิรก อึง้ตระกลู 

303 การพฒันาระบบ Digital Learning Object นางสาวสวุมิล คงศกัดิต์ระกลู 

304 การพฒันาสือ่การสอนเพือ่เสรมิสรา้งกจิกรรมการเรยีนรู ้ ผศ.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ 

กลุ่ม 4 : การศกึษา และการวเิคราะหข์อ้มลู 

401 การศกึษาหาผลกระทบปญัหาทางพฤตกิรรมและ
คุณภาพชวีติจากคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็สาํหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และ ปีที ่4 

นพ.ทรงภมู ิเบญญากร 

402 การศกึษาผลกระทบทางจกัษุจากการใชแ้ทบ็เลต็
สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่1 และ ปีที ่4 

ผศ.พญ.สมุาล ีบุญยะลพีรรณ 

403 การศกึษาผลกระทบทางสขุภาพและพฒันาการจาก
การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็สาํหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 และ ปีที ่4 

รศ.พญ.ทวมิา ศริริศัม ี
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ลาํดบั โครงการรอง หวัหน้าโครงการรอง 

404 การประเมนิผลกระทบดา้นพฤตกิรรมศาสตรแ์ละการ
จดัการเรยีนรูข้องการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และ ปีที ่4 

รศ.ดุษฎ ีโยเหลา 

405 การศกึษาผลกระทบทางดา้นสงัคม และวฒันธรรมจาก
การใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่พฒันาการเรยีนรู้
สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และ ปีที ่4 

รศ.อาํนาจ เยน็สบาย 

406 การจดัทาํวดีทิศัน์ตามโครงการนํารอ่งการประยกุตแ์ละ
บรูณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนการสอนใน
ระดบัประถมศกึษาตามแนวนโยบายของรฐับาล 

ผศ.ดร.ฤทธชิยั ออ่นมิง่ 

407 การบรูณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในชัน้เรยีน ผศ.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ 

กลุ่ม 5 : การบรหิารโครงการ 

900 การบรหิารโครงการ ผศ.ศรินุิช เทยีนรุง่โรจน์ 

ผลดาํเนินงาน 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้ดําเนินงานโครงการรองต่างๆ สรุปผลการศกึษาและจดัทํารายงาน 
ผลการศกึษาานํารอ่งโครงการนํารอ่ง การประยกุตแ์ละบรูณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็เพือ่การเรยีนการสอนใน
ระดบัประถมศกึษาสง่ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

 
ผูล้งนามสญัญาจา้งฯ  
นายชนิภทัร ภูมริตัน   

เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ผศ.ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์   

ผูอ้าํนวยการสาํนักคอมพวิเตอร ์

 
คณะกรรมการบรหิารโครงการ 
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สาํรวจความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ
คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายให้แก่โรงเรยีนนําร่อง 

 
อบรมใหแ้ก่ผูบ้รหิาร คร ูเจา้หน้าทีเ่ทคนิคโรงเรยีนนํารอ่ง 

 
พธิเีปิดโครงการ 

 
อบรมให้แก่นักเรยีน ป.4 โรงเรยีนนําร่อง 

 
ตรวจวดัสายตานกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่1 และ ปีที ่4 
เพื่อศกึษาผลกระทบทางจกัษุจากการใช้แทบ็เลต็ 

 
เกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 และ ปีที ่4 
เพื่อศกึษาผลกระทบทางสุขภาพและพฒันาการ 

จากการใชค้อมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ 

 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

สรุปผลการบูรณาการคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ในชัน้เรยีน 
 

 
ผศ.นพ.ฉลมิชยั บุญยะลพีรรณ (อธกิารบด)ี และ  
ผศ.ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ (ผอ.สาํนักคอมพวิเตอร์) 
ร่วมกนัแถลงข่าวผลการดาํเนินงานโครงการ 
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เวบ็ไซต์ iTel: Intergrating Technology to 

 Enhance Learning 
http://itel.swu.ac.th 

 
เวบ็ไซต์ DLO: Digital Learning Objects 

http://dlo.itel.swu.ac.th 

 
เวบ็ไซต์ Help & Support 
http://help.itel.swu.ac.th 
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งาน มศว ไอท ีวชิาการ 

สืบเน่ืองจากแนวคิดของผู้บริหารของสํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวขอ้งกบังานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ สํานักหอสมุดกลาง 
และสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกันจัดงานไอทีสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวทิยาลยั ประชาสมัพนัธก์จิกรรมทางวชิการของหน่วยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยั โดยจดัเป็นกจิกรรมประจาํทุกปีและหน่วยงานสลบักนัเป็นเจา้ภาพ 

จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2552 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดจ้ดัโครงการประกาศเกยีรตคิุณ มศว 60 ปี 
ศรีสง่ามหานครและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมของตนเองเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในครัง้น้ี   
สํานักคอมพวิเตอรเ์หน็ว่ามหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ ทีม่กีารเรยีนการสอนหรอืมนีวตักรรมดา้นไอซทีี
น่าจะร่วมกนัจดักจิกรรมดา้น ICT ขึน้ในลกัษณะกจิกรรมสมัมนาหรอืนิทรรศการผลงานดา้นไอซทีขีองนิสติ 
คณาจารย ์บุคลากรและหน่วยงาน และเปิดโอกาสใหนิ้สติ คณาจารย ์หน่วยงาน และ ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรม จงึเป็นจุดเริม่ต้นของการจดั “งาน มศว ไอที วิชาการ” ขึน้เป็นครัง้แรกแทนการจดังานไอที
สมัพนัธ ์โดยมหีน่วยงานดา้นไอท ี3 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ สาํนักคอมพวิเตอร ์สาํนกัหอสมุดกลาง และสาํนัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดงานและยังมีหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนหรือ 
มนีวตักรรมดา้นไอซทีมีาเขา้รว่มดว้ย  

ครัง้ที่ จดังานเมื่อ สถานที่จดังาน หน่วยงานเจา้ภาพ 
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม (คน) 

บรรยาย นิทรรศการ 

1 29 - 30  
มถุินายน 2552 

อาคารวจิยัและการศกึษา
ต่อเน่ือง สมเดจ็พระเทพ
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สาํนักคอมพวิเตอร ์ 1,243 1,539 

2 29 - 30  
มกราคม 2553 

อาคารวจิยัและการศกึษา
ต่อเน่ือง สมเดจ็พระเทพ
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สาํนักคอมพวิเตอร ์ 1,108 

3 16-17 
มถุินายน 2554 

อาคารนวตักรรม  
ศ.ดร.สาโรช บวัศร ี

สาํนักคอมพวิเตอร ์ 607 1,160 

4 28-29 
มถุินายน 2555 

อาคารนวตักรรม  
ศ.ดร.สาโรช บวัศร ี

สาํนักหอสมุดกลาง 594 625 

5 25,27 
มถุินายน 2556 

อาคารนวตักรรม  
ศ.ดร.สาโรช บวัศร ีและ 
อาคารเรยีนรวม องครกัษ์ 

สาํนักคอมพวิเตอร ์ 2,015 

 



76 รายงานผลการดําเนนิงานสํานักคอมพวิเตอร ์ปี 2552-2556 

 

ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 1 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 1 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 2 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 2 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 3 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 3 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 4 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 4 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 5 

 
งาน มศว ไอทวีชิาการ ครัง้ที่ 5 
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