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รายงานผลดาํเนนิงานโครงการสงเสรมิการวจิยัและงานสรางสรรค 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สาํนกัคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  

จากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่วา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรชั้นนําแหงการ
เรียนรูและวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล จึงทําใหแผน
ยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดใหมีประเด็น
ยุทธศาสตรเรื่องการวิจัย เปน 1 ในประเด็นยุทธศาสตรหลักที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน 
รวมถึงสํานักคอมพิวเตอรยังไดกําหนดสนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ เปนภารกิจหลักของ
หนวยงานอีกดวย  

สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานสายสนับสนุนจึงจําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการในการ
ปฏิบัติงานที่จะทําใหเกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะน้ันจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน
ครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับ 
ดูแลและสงเสริมงานวิจัย ไดแก  

1. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค สํานักคอมพิวเตอร  โดยมีหนาที่ 
 กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลยุทธในการสงเสริม และบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรคของสํานักคอมพิวเตอร 
 กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการนําเสนอโครงการวิจัย ใหสอดคลองกับ

นโยบายการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 กํากับ ดูแล ผลการดําเนินดานการวิจัยตามเกณฑ ก.พ.ร. และ สมศ. 
 พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองขอเสนอโครงการวิจัยและงานสรางสรรค 
 เสนอโครงการวิจัยและงานสรางสรรคที่ผานการกล่ันกรองตอคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 พิจารณาการขออนุมัติเบิกเงิน การขอขยายเวลา การขออนุมัติเปล่ียนหัวหนา

โครงการวิจัย หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย 
 กํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการวิจัยและงานสรางสรรคใหเปนไปตาม

แผนงาน 
 กํากับดูแลจัดทําคูมือการวิจัยและงานสรางสรรคของสํานักคอมพิวเตอร 
 กํากับดูแลการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการวิจัยและผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรมอบหมาย 

2. อนุกรรมการฝายประสานงานวิจัยและงานสรางสรรค สํานักคอมพิวเตอร  โดยมีหนาที่ 
 ตรวจติดตามการดําเนินตามนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลยุทธในการ

สงเสริมและบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคของสํานักคอมพิวเตอร 
 ติดตามการดําเนินงานของโครงการวิจัยและงานสรางสรรคของสํานัก

คอมพิวเตอรใหเปนไปตามแผนงาน 
 ติดตามรายงานผลการดําเนินการดานการวิจัยตามเกณฑ ก.พ.ร. และ สมศ. ตอ

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคสํานักคอมพิวเตอร 
 ดําเนินการจัดทําคูมือการวิจัยและงานสรางสรรคของสํานักคอมพิวเตอร 
 ประชาสัมพันธเผยแพรโครงการวิจัยและผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค สํานัก
คอมพิวเตอรมอบหมาย 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนงานสงเสริมและสนันสนุนการวิจัย ผลผลิต ผลงานวิจัย เพ่ือถายทอด
เทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 252,000.- บาท  เพ่ือจัดเปนทุนวิจัยใหแกผูบริหารและ
บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรที่จะทํางานวิจัยในปน้ี   และไดเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตเดือนตุลาคม 
2556 จนถึงปจจุบัน  คณะกรรมการฯ จึงขอสรุปการดําเนินงานไวดังน้ี 

กิจกรรม 1 : จัดทําเว็บเพจงานวิจัยและงานสรางสรรคสาํนักคอมพิวเตอร  

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําและปรับปรุงเว็บเพจงานวิจัยและงานสรางสรรค สํานักคอมพิวเตอร ให
เปนปจจุบัน เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสํานัก
คอมพิวเตอร 
 

 
 

กิจกรรม 2: ประชาสัมพันธแหลงเงินทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

สํานักคอมพิวเตอรไดตั้งแตงคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค และอนุกรรมการฝาย
ประสานงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือปฎิบัติหนาที่ ในการประชาสัมพันธ โดยการประชาสัมพันธ
แหลงเงินทุนวิจัย โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. แหลงเงินทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายไดของสํานักคอมพิวเตอร มีขั้นตอนดังน้ี 
 ผูประสานงานวิจัยและงานสรางสรรคจะจัดทําประกาศสํานักคอมพิวเตอร เรื่อง 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  ประเภทงบประมาณเงินรายไดสํานักคอมพิวเตอร
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรลง
นาม 
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 ติดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร เพ่ือประชาสัมพันธแก
บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร 

 แจงเพ่ือทราบในที่ประชุมบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร 
 E-mail แจงบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ทราบขอมูลรายละเอียดการประกาศ

เสนอขอทุนวิจัย 
2. แหลงเงินทุนวิจัยจากภายนอก 

 E-mail แจงบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร ทราบขอมูลรายละเอียดการประกาศ
เงินทุนวิจัยจากภายนอก 

กิจกรรม 3 : จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยและงานสรางสรรค  

ดวยสํานักคอมพิวเตอรเริ่มเปนหนวยงานที่มีเงินรายได ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใหจัดสรร
งบประมาณสวนหน่ึงเพ่ืองานวิจัย  ดังน้ันสํานักคอมพิวเตอรจึงไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ืองานวิจัย
มาตั้งแตป 2551–2556 เปนจํานวนเงิน 1,640,832 บาท และไดมอบทุนวิจัยเปนเงิน 620,200 บาท  
รวมจํานวนโครงการวิจัย 17 เรื่อง  

ปงบประมาณ 
งบประมาณ 

ทีไ่ดรบัจดัสรร 
(บาท) 

โครงการวจิยั  
(เรือ่ง) 

มอบทนุวจิยั  
(บาท) 

คงเหลอื
งบประมาณ 

(บาท) 

2551 168,632 6 130,000 38,632 

2552 297,000 3 164,000 133,000 

2553 531,600 1 70,000 461,600 

2554 170,300 2 76,200 94,100 

2555 223,300 4 140,000 83,300 
2556 250,000 1 40,000 210,000 
รวม 1,640,832 17 620,200 1,020,632 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยปกติมหาวิทยาลัยมีนโยบายสําหรับหนวยงานที่มีเงิน
รายไดจะตองจัดสรรงบประมาณ 4 % ของเงินรายได เปนงบงานวิจัย แตเน่ืองจากสํานัก
คอมพิวเตอรเปนหนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ  สํานักคอมพิวเตอรจึงขออนุมัติใหจัดสรร
งบประมาณสําหรับงานวิจัยเพียง 1 %  สวนงบประมาณที่เหลืออีก 3 % ไดตั้งเปนงบรายจายอื่น เพ่ือ 
จัดทํา "โครงการเพื่อสรางองคความรูเพ่ือการพัฒนานิสิต บุคลากร หรือตามภาระกิจของ
มหาวิทยาลัย"  

ดังน้ัน สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
แผนงานสงเสริมและสนันสนุนการวิจัย ผลผลิต ผลงานวิจัย เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน 
จาํนวนเงิน 252,000.- บาท  ประกอบดวย 

 งบการดําเนินงานวิจัย 10 % 25,200.- บาท 
 งบใหทุนวิจัย 226,800.- บาท 
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โดยคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคไดประกาศการขอรับทุนวิจัยไว  2 รอบ คือ  

1. รอบเดือนเมษยน 2557 
2. รอบเดือนมิถุนายน 2557 

ขณะน้ีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยสํานักคอมพิวเตอรไดจัดประชุมครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 20 
พฤษภาคม 2557 ไดพิจารณากล่ันกรองขอเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรใน
รอบที่ 1  มีจํานวนทั้งสิ้น  1 โครงการวิจัย และจะไดนําเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่ออนุมัติกอนสงตอไปยังสถาบัน
ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอไป 

ลาํดับ ชือ่โครงการ นักวจิยั ระยะเวลา
ดําเนนิการวจิยั 

ทุนวจิยั 
(บาท) 

1. การออกแบบและพัฒนา
สายอากาศสําหรับเครือขายไร
สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

นายวรเศรษฐ ธนะคูณ
เศรษฐ 

1 ป 100,000 

รายละเอียดโครงการวิจัย 

เปนการพัฒนาคุณลักษณะของสายอากาศสาหรับการใชงานในระบบสื่อสารไรสายโดยการ
ออกแบบสายอากาศใหสามารถใชงานได 3 ยานความถี่ และมีการแพรกระจายคลื่นแบบ
รอบทิศทาง 
 เพ่ือทาการออกแบบ พัฒนา และวิเคราะหสายอากาศชนิดแผนเรียบ ไมโครสตริปแบบ

ชองเปดรูปอักษรไทย ม ศ ว ความถี่ (Dual band) สาหรับแพรกระจายสัญญาณของ
เครือขายไรสายใหสามารถรองรับและครอบคลุมการใชงานในระบบโครงขายทองถิ่นไร
สาย WiSE ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ออกแบบสายอากาศใหสามารถใชงานไดในยานความถี่ตามมาตรฐานของ IEEE 
802.11 b/g/n (2.4-2.4835, 4.9-5.091, 5.15-5.35 GHz) โดยจะวิเคราะหผลกระทบ
ของการปรับพารามิเตอรของสายอากาศ เพื่อเปนการพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปที่
ปอนสัญญาณดวยสายนาสัญญาณแบบไมโครสตริปใหสามารถใชงานไดบนเครือขาย 
WiSE 
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กิจกรรม 4 : สนับสนุนทรัพยากรแหลงคนควาตางๆ สงเสริมใหความรูดานงานวิจัยและ  
งานสรางสรรค  

สํานักคอมพิวเตอรไดใหการสนับสนุนแหลงคนควาตางๆ และสงเสริมใหความรูดานตางๆ เพ่ือให
บุคลากรสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งทางตรงและ
ทางออม ดังน้ี 

วันท ี14 พฤศจกิายน 2556 
สงนักวิจัยของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมฟงบรรยายเรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุด
เดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for National Research Management 
System) จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (ว.ช.) รวมกับเครือขายองคกร
บริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน
เวชั่น กรุงเทพมหานคร   
 
วันท ี17 และ 30-31 มีนาคม 2557 และ 1 เมษายน 2557 
สงบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ประจํา 2557 รุน 1 จัดโดย สถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ หองประชุมสถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี และโรงแรม
ภูริมาศบีซโฮเต็ลแอนดสปา จังหวัดระยอง   
 

 
 
วันท ี10 เมษายน และวนัที ่7-8 พฤษภาคม 2557 
สงบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมโครงการบมเพาะคนคุณภาพ รุนที่ 1 ครั้งที่ 4  
"วิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนา" จัดโดย ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ โรงแรมเอส 31 (S31) สุขุมวิท 31 และโรงแรมร วิงส 
สุขุมวิท 26  กรุงเทพมหานคร   
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วันท ี24 เมษายน 2557 
สงบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ประจํา 2557 รุน 2 จัดโดย สถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ หองประชุมสถาบันยุทธศาสตรทาง
ปญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

 

กิจกรรม 5 : ติดตามและตรวจสอบประเมินผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  

สํานักคอมพิวเตอร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือปฎิบัติหนาที่ 
ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย ดังน้ี 

1. ผูประสานงานวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงานทําการติดตามงานวิจัยผานทาง e-
mail ไปยังนักวิจัยของสํานักคอมพิวเตอรเปนระยะๆ 
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2. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคจัดประชุมเพ่ือติดตามงานวิจัยและ
ประเมินผลการวิจัย 

 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2557  เพ่ือติดตามโครงการวิจัยที่ยังคางตั้งแตป 2551 – 2555 

 คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคกําหนดจัดประชุมติดตาม
ความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ ไดรับงบประมาณเงินรายได  สํานัก
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555 เพ่ือนําเสนอ
ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการวิจัย  ในวันที่  31 
มีนาคม 2557  ณ หองประชุม VC1   ชั้น 4  อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

 
3. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคไดตรวจสอบความถูกตองและ

ดําเนินการจัดสงรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง  การเปรยีบเทยีบการใชงาน
เครือ่งแมขายเวบ็ไซตดวย เอนจินเอกซ (NginX) และ อาปาเช (Apache) กรณศีึกษา: 
ระบบงานรับนสิติใหม (Admission System) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ซึ่งไดรับ
จัดสรรงบประมาณเงินรายไดสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จํานวน 40,000 บาท ไปยังมหาวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคไดตรวจสอบความถูกตองและ
ดําเนินการจัดสงรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง  การสาํรวจการใชและทกัษะ
ดานไอซที ีของบคุลากรมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 20,000 บาท ไปยัง
มหาวิทยาลัย 

5. คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคกําลังดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง  รูปแบบการใหบรกิารระบบจัดเกบ็ 
ทรัพยากรสารสนเทศสําหรบัมหาวิทยาลยั ศรีนครนิทรวิโรฒ ซึ่งไดรับจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 
15,000 บาท เพื่อสงไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 
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กิจกรรม 6 : ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  

สํานักคอมพิวเตอรไดประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดย
ผานทางชองทางตางๆ ดังน้ี 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรูโครงการวิจัยเรื่อง การเปรยีบเทยีบการใชงานเครือ่งแมขาย
เวบ็ไซตดวย เอนจินเอกซ (NginX) และ อาปาเช (Apache) กรณศีึกษา: ระบบงานรบั
นิสติใหม (Admission System) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ใหกับบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร ในที่ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ 
หองประชุม 16-406   ชั้น 4  อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

2. ปจจุบันน้ีไดมีการนําผลการศึกษาจากโครงการวิจัยเรื่อง การเปรยีบเทยีบการใชงาน
เครือ่งแมขายเวบ็ไซตดวย เอนจินเอกซ (NginX) และ อาปาเช (Apache) กรณศีึกษา: 
ระบบงานรับนสิติใหม (Admission System) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
มาใชกับระบบระบบงานรับนิสิตใหมที่มีการทํางานในลักษณะโปรแกรมประยุกตบน
เว็บไซต (Web application) ที่ทํางานบนโปรแกรมเคร่ืองแมขายเว็บไซตอาปาเช 
(Apache Web server) สามารถรองรับความตองการการใชงานระบบงานรับนิสิตใหม
น้ีไดดีในระดับหน่ึง  แตเน่ืองจากในชวงเวลาท่ีมีความตองการการใชงานระบบพรอม
กันจากผูใชจํานวนมาก เชน ในชวงการประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ระบบไมสามารถรองรับการทํางานพรอมกันในระดับสูงแบบน้ัน  โดยสงผล
ใหการตอบสนองชาลงจนกระทั่งไมสามารถเรียกใชงานไดในที่สุด  ดังน้ัน สํานัก
คอมพิวเตอรจึงไดทําการติดตั้ง เอนจินเอกซ (NginX)  บนเครื่องแมขายเของระบบ
ระบบงานรับนิสิตใหมรียบรอยแลว ตั้งแต 8 พฤศจิกายน 2556 เปนตนมา (รับนิสิตใหม

ปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2557) 

3. สํานักคอมพิวเตอรไดมีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการนําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชประโยชนโดยการทําประเมินความพึงพอใจในการนําไปใช
ประโยชน เม่ือระบบงานรับนิสิตใหมไดทําการเปล่ียนจากโปรแกรมเครื่องแมขาย
เว็บไซตอาปาเช (Apache Web server) มาใช โปรแกรมเครื่องแมขายเว็บไซตเอนจิน
เอกซ (NginX) แทน โดยสอบถามไปยังผูที่เกี่ยวของในการใหบริการระบบงานรับนิสิต
ใหมไดแก งานรับนิสิตใหม กองบริการการศึกษา และ ศูนยสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ พบวามีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น 
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ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค สาํนักคอมพิวเตอร  
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ภาคผนวก 2 : แผนการดาํเนินโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ลาํดบั กจิกรรม 2556 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชาสัมพันธแหลง
เงินทนุวิจัย และการ
สัมมนา อบรม ความรู
ดานงานวิจัยจากทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลัย 

           

2. จัดสรรงบประมาณ
สําหรบัการวิจัยและ
งานสรางสรรค 

           

3. สนับสนุนทรัพยากร
แหลงคนควาตางๆ 
สงเสริมใหความรูดาน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

           

4. ติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

           

5. ทําประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคทัง้
ภายในและภายนอก
หนวยงาน 
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ภาคผนวก 3 :  ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย สาํนักคอมพิวเตอร  

ลาํดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา หมายเหต ุ
1.  ประกาศทุนวิจัย ตุลาคม

2.  ผูวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัย ตุลาคม-เมษายน  

3.  ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและ
งานสรางสรรค 

ตุลาคม-เมษายน เพ่ืออนุมัติโครงการวิจัย

4.  ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

ตุลาคม-เมษายน เพ่ือติดตามโครงการวิจัย

5.  ทําสัญญารับทุนวิจัย ตุลาคม-เมษายน สงเอกสารเพ่ือทําสัญญา
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ภาคผนวก 4 :  หลักเกณฑการพิจารณางบประมาณทุนวิจัย สาํนักคอมพิวเตอร  

 

 เงื่อนไขของทุน  

 สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ หรือเปนโครงการที่เคยขอเงิน
งบประมาณแผนดินแลวไมไดรับการอนุมัติ  

 ผูรับทุนตองเปนอาจารยและบุคคลากร โดยตองไมเคยคางงานวิจัย   
 ระยะเวลาวิจัย 1 ป ถึง 1 ปครึ่ง  
 กําหนดสงขอรับทุนภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป 

 เกณฑอนุมัติโครงการวิจัยเงินรายไดของสาํนักคอมพิวเตอรโดยคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 

 โครงการวิจัยเด่ียว วงเงินไมเกิน 10,000 บาท  
 โครงการวิจัยแบบบูรณาการณระหวางฝาย 30,000 บาท  
 นอกเหนือจากน้ี ไมเกิน 100,000 บาท  
 การอนุมติโครงการวิจัยที่วงเงินไมเกิน 10,000 บาท ใหอยูในอํานาจของกรรมการสงเสริมการ

วิจัยและงานสรางสรรค วงเงินเกิน 10,000 บาทใหขออนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก 5 :  สรุปภาพรวมงานวิจัยสาํนักคอมพิวเตอร ป 2551 – 2556  

 

ป 
งบประมาณ ชือ่โครงการ นกัวจิยั 

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ

วจิยั 

ทนุวจิยั  
(บาท) 

สถานะ 

2551 1. การสํารวจการใชและทักษะดาน
ไอซีที ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

นางสาวสุวิมล คงศักดิ์
ตระกูล 

6 เดือน 20,000.- เสร็จ

 2. การสํารวจการใชและทักษะดาน
ไอซีที ของคณาจารยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ โรฒ 

นายไพโรจน ผาสุวรรณ 6 เดือน 20,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 3. การสํารวจการใชและทักษะดาน
ไอซีที ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

นางศิริศศิเกษม สุโพธ์ิภาค 6 เดือน 20,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 4. รูปแบบการใหบริการระบบ
จัดเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาววันทนา ผองภักต 7 เดือน 15,000.- รอตรวจ
ตนฉบับ
รายงาน 

 5. รูปแบบการใหบริการระบบจัด
เผยแพร วารสารวิชาการแบบ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ
กุล 

7 เดือน 15,000.- รอดําเนินการ
ยุติโครงการ 

 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การ บริหารงานโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ 

นางสาววิลาวัลย บัวขํา 7 เดือน 40,000.- เสร็จ

2552 1.การประยุกตระบบโอเพนซอรส
ซอฟตแวรเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือขายบัวศรี 

นายนคร บริพนธมงคล 12 เดือน 32,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 2.การศึกษาตนแบบระบบโทรศัพท
อินเทอรเน็ตบนเครือขายบัวศร 

นายเฉลิมพล คํานิกรณ 12 เดือน 32,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 3.ระบบสนับสนุนการบริหารทุนวิจัย
ดวยไอซีที  

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช
เทียนรุงโรจน 

12 เดือน 100,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

2553 1.การสํารวจประสิทธิภาพการใช
คอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

นายดิเรก อึ้งตระกูล 6 เดือน 70,000.- ยุติโครงการ

2554 1.การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการ
จัดการ เรี ยนการสอนออนไลน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายชัยวัฒน ชางกลึง 12 เดือน 30,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 2 . ม า ต ร ก า ร ก า ร ดู แ ล เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอรเพ่ือลดการแพรกระจาย
เ ชื้ อ โ ร ค ใ น ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 

อ. สุพิมพ วงษทองแท 7เดือน 46,200.- เสร็จ

2555 1.การสํารวจความตองการของ
ผูใชบริการของสํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายสันติ สุขยานันท 5 เดือน 30,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 2.การสํารวจความตองการ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร
สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายธรรณพ อินตาสาย 12 เดือน 30,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 
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ป 
งบประมาณ ชือ่โครงการ นกัวจิยั 

ระยะเวลา
ดาํเนนิการ

วจิยั 

ทนุวจิยั  
(บาท) 

สถานะ 

 3.การสํารวจความตองการดาน
บริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ของผูพักอาศัยภายในหอพักนิสิต
และหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครักษ 

นายเฉลิมพล คํานิกรณ 5 เดือน 30,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

 4.การสํารวจความตองการบริการ
ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

น า ง ส า ว พ ร ทิ พ ย  พ ง ษ
สวัสดิ์ 

12 เดือน 50,000.- อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

2556 1.การเปรียบเทียบการใชงานเคร่ือง
แมขายเว็บไซตดวย เอนจินเอกซ 
(NginX) และ อาปาเช (Apache) 
กรณีศึกษา: ระบบงานรับนิสิตใหม 
(Admission System) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายภัทรชัย     ไชยมงคล 6 เดือน 40,000.- เสร็จ

2557 1.การออกแบบและพัฒนา
สายอากาศสําหรับเครือขายไรสาย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายวรเศรษฐ  ธนะคูณ
เศรษฐ 

1 ป 100,000.- อยูระหวางรอ
อนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 6 : ประชุมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและงานสรางสรรค  

 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค สาํนักคอมพิวเตอร 
วนัประชมุ ครัง้ที ่ วาระสาํคญั หมายเหต ุ

20 มีนาคม 2557 1/2557 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัยและงานสรางสรรคและอนกุรรมการ
ประสานงานวจิยัและงานสรางสรรค 

 

31 มีนาคม 2557 2/2557 - ติดตามโครงการวิจัยที่ยังคางตั้งแตป 
2551 – 2555 

 

20 พฤษภาคม 2557 3/2557 - งบประมาณวจิัยจากงบประมาณเงิน
รายไดประจาํป 2557 
- พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย
ประจําป 2557 
- ติดตามโครงการวิจัยที่ยังคางตั้งแตป 
2551 – 2555 
- ผลการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 

 ประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักคอมพิวเตอร 
วนัประชมุ ครัง้ที ่ วาระสาํคญั หมายเหต ุ

30 ตุลาคม 2556 10/2556 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

26 มีนาคม 2557 3/2557 รายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 1 

 

23 เมษายน 2557 4/2557 รายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 2 

 

30 มิถุนายน 2557 7/2557 พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยของสํานัก
คอมพิวเตอรปงบประมาณ 2557 

รอดําเนินการประชุม 

 ประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
วนัประชมุ ครัง้ที ่ วาระสาํคญั หมายเหต ุ

2 ตุลาคม 2556 11/2556 จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร
เ พ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

5 พฤศจิกายน 2556 13/2556 แผนปฏิบัติราชการสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก 7 : แบบฟอรมการนาํผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน  
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