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•

และ
คุณธรรม
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ารหน่วยงานภายในสาํนัก
คอมพิวเตอร์

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร

ผูอํานวยการ
สํานักงาน

ผูอํานวยการ
หัวหนาฝาย

ระบบสารสนเทศ
หัวหนาฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

หัวหนาฝาย
ระบบคอมพิวเตอร

และเครือขาย

คณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอร

ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร

หัวหนาฝาย
บริการคอมพิวเตอร 

องครักษ

หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการและ

บริการ
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1 1 2 - นักวิชาการคอมพิวเตอร - 12 14 - ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ

ชํานาญการพิเศษ 2 คน

ขอมูล ณ 2 เมษายน 2561

หมายเหตุ

อัตราวาง 6 อัตรา ไดแก

• นักวิชาการคอมพิวเตอร   3 อัตรา

• บุคลากร                     1 อัตรา

• นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

• ชางเครื่องคอมพิวเตอร    1 อัตรา

ชางเครื่องคอมพิวเตอร - - 2 4 -

นักวิชาการศึกษา - 1 - - -

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป - 1* 3 - *ผูบริหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี - - 1 - -

นักวิชาการพัสดุ - 2 - - -

บุคลากร - - 1 - -

นักวิเคราะหนโยบายและแผน - - 1 - -

ผูปฏิบัติงานบริหาร - - - 2 -
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ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน

ศูนยการแพทย

ปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

จ.สระแกว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

จ.ตาก
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SWU-ERP

(Finance, HR)

รับรายงานตัวนิสิต

บริการการศึกษา
SUPREME 2004

บริหารงานบัณฑิต

หอพักนิสิต

กองทุนกูยืมฯ

รับรายงานตัวนิสิต

บริการการศึกษา
SUPREME 2004

บริหารงานบัณฑิต

ศิษยเกาสัมพันธ

รับนิสิตใหม

หอพักนิสิต

งานทุนการศึกษา

Job online

SUPREME 2004

ภาวะการมีงานทํา

งานหลักสูตร / TQF 1-7

งานกิจกรรมนิสิต

ความพึงพอใจของนายจาง

การเงิน

กองทุนกูยืมฯ

งานทะเบียนประวัติ

งานบริหารอัตรากําลัง

งานคําส่ัง

งานเคร่ืองราชฯ

งานตําแหนงวิชาการ

งานเงินเดือน

งานตําแหนงบริหาร

งาน Workload

HURIS

งานเล่ือนขั้น งานสวัสดิการ

งานลาศึกษาและ
ฝกอบรม

งานพนจากราชการ

Web Application

WWW

Calendar

News Clips Online

Directory

SWU Academic 
Outreach

e-Meeting

e-Document Portal

e-Project

e-Form

e-Train

e-Survey Portal

e-Procurement

e-Document Flow

e-Payment

Room book

e-Building

SWU-SAP

MOU

Personal Web

CC Service

ICT Competency

DotNetNuke

WLAN                      
(WiSE, eduroam)

e-Mail                
(SWU Mail, GAFE)

i-PassportVPN             
(Virtual Private Network)VoIP (Voice Over IP)

news & events

SWU 

งานประเมินผล                      
การปฏิบัติงาน

SUPREME รับ - สงขอมูลการเงินให ERP
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