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สารจากผู้อานวยการ

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็ นปี ที่สามของการเข้ าดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
สานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การ ด้ า นการพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย
ด้ านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้ านการบริ การห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และบริ การต่างๆ ให้ แก่
นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป
จากการดาเนินงานทุกๆ ด้ าน สานักคอมพิวเตอร์ ได้ รับความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรเป็ นอย่างดี
ยิ่ง ในรอบปี ที่ ผ่านมาและจะมุ่ง มั่นพัฒ นาศักยภาพด้ านต่างๆ ของระบบไอซี ที ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ส า ห รั บ ใ น ปี นี ้ ส า นั ก ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ รั บ ผ ล กา ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ถึง 4.53 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่ง นับเป็ นอันดับต้ น ของหน่ว ยงานสนับสนุนการศึกษาที่ มี
ผลการประเมิ นอยู่ในเกณฑ์ ดีม าก แสดงให้ เห็ นถึง ศักยภาพการทางานของบุคลากรและเป็ นกาลัง ใจ
ให้ บคุ ลากรก้ าวต่อไปในการพัฒนาการทางานให้ มีคณ
ุ ภาพเพิ่มมากขึ ้น
สุดท้ ายนี ข้ อขอบคุณ คณะผู้บริ หารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริ หารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
ทุกท่านที่ได้ ช่วยกันส่งเสริ ม ผลักดัน และร่ วมกันปฏิบตั ิภารกิจเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ เข้ มแข็งสืบต่อไป

( ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร )
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
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ข้ อมูลสานักคอมพิวเตอร์

สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เริ่ มดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2526 ในรูป โครงการ
จัดตัง้ สานักบริ การคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นส่วนราชการ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2536 สานักคอมพิวเตอร์ มีบทบาทและหน้ าที่ในด้ านประสานงาน
การวางแผน และก าหนดนโยบายด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละพัฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การบริ ห าร
ของมหาวิทยาลัย รวมทังการสนั
้
บสนุนให้ บริ การระบบเครื อข่าย ห้ องปฏิบตั ิการสาหรับการเรี ยนการสอน
และบริ การอุปกรณ์ ต่างๆ หลังจากนัน้ ในวันที่ 7 กันยายน 2541 ได้ มีการเปิ ดสานักงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์องครักษ์ เพื่อขยายการบริ การของสานักคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
สานักคอมพิวเตอร์ มี พัฒ นาการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่ อผลักดัน
และดาเนินงานตามนโยบายด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นิสิต
คณาจารย์ บุค ลากร และหน่ว ยงานต่า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย สามารถก้ า วทัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร หรื อ ระบบไอซีทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว

รายงานประจาปี 2559 สานัก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ปณิธาน

ยุทธศาสตร์ 1

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อสร้ างสรรค์
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ด้วยปั ญญาและคุณธรรม

พัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ พั ฒ น า ภ า ร กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยส่งเสริ มและพัฒนาโครงสร้ าง
พื น้ ฐานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ให้ มีศักยภาพสามารถรองรั บ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยทังด้
้ านการบริ หาร
การเรี ยนการสอนการวิ จั ย ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และบริ การวิชาการแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ 2

วิสัยทัศน์
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการสื่อสาร
และการสร้ างองค์ ค วามรู้ เพื่ อ พั ฒ นาภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
สานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่วยงานดาเนินการและ
ประสานงานการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ภารกิจ
1. วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศด้ าน
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อ ข่าย
2. บริ การการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
3. บริ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารของมหาวิทยาลัย
4. บริ การการใช้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5. บริ การวิชาการ
6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์
จากพันธกิจและภารกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย สานักคอมพิวเตอร์ จึงได้
กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่ อการพัฒนางานส าหรั บ ปี พ.ศ.
2555-2559 ไว้ 5 ประการ ดังนี ้

พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรั บภารกิ จของมหาวิ ท ยาลัยอย่ างครบ
วงจรส่งเสริ มและพัฒนาระบบสารสนเทศให้
การดาเนิ นภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ 3
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ศัก ยภาพในการค้ น คว้ าวิ จัย และการเรี ย น
การสอนส่งเสริ มและพัฒนาศูนย์ กลางแห่ง
การเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีศกั ยภาพและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 4
ส่ ง เสริ มการบริ การวิ ช าการด้ วยระบบ
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ และเครื อข่ า ย
ส่งเสริ ม และพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ 5
พัฒนาระบบการบริ หารสานักคอมพิวเตอร์
ให้ มีประสิทธิ ภาพพัฒ นาระบบการบริ หาร
แ ล ะ ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดรั บ ภารกิ จ และมุ่ง เน้ น
การใช้ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์
สูงสุด

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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โครงสร้ างสานักคอมพิวเตอร์
ในด้ านการบริ หารงานของสานักคอมพิวเตอร์ มี ผ้ ูอานวยการส านักคอมพิวเตอร์ เป็ นผู้บังคับบัญชา
และรั บผิ ดชอบในการกากับดูแลการด าเนิ นงานของส านักคอมพิ วเตอร์ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมี
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิ วเตอร์ ท าหน้ าที่ ก ากั บดูแล นโยบายและการบริ หารงานของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีรองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกากับดูแล
การด าเนิ นงานตามภารกิ จในฝ่ ายต่างๆ และเพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานตามหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
แต่ละฝ่ ายเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สานักคอมพิวเตอร์ จึงกาหนดให้ มีผ้ ูอานวยการสานักงานผู้อานวยการ
สานักคอมพิวเตอร์ ดูแลรับผิดชอบงานของสานักงานผู้อานวยการ และมีบุคลากรปฏิบตั ิหน้ าที่หัวหน้ างาน
ประจาฝ่ ายเพื่อดูแลรับผิดชอบงานของแต่ละฝ่ าย ดังแสดงตามแผนภูมิการบริ หารงานภายในดังนี ้

แผนภาพ 1 : โครงสร้ างการบริหารงานของสานักคอมพิวเตอร์
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คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
1. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร)
2. รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วชั รชัย วิริยะสุทธิวงศ์)
3. รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
(ดร.อรรณพ โพธิสขุ )
4. รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
(นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)
5. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศกั ดิ์ เหล่าศรี สิน
(คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ )
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข
(คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ )
7. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
(ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง)
8. นายธนรรณพ อินตาสาย
9. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
10. นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
11. ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
(นางพัชรินทร์ สนธิวนิช)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ

5

ผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์

 จากซ้ ายไปขวา

มหัทธวัฒน์,สันติ,สุวิมล,พรทิพย์,ดร.อรรณพ,ผศ.ดร.สมภพ,พัชริ นทร์ ,วิลาวัลย์,สมบุญ,ผศ.วัชรชัย,นคร

ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
(สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วชั รชัย วิริยะสุทธิวงศ์
(สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
2. ดร.อรรณพ โพธิสขุ
(สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ )
3. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
(สังกัดสานักคอมพิวเตอร์ )
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ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
1. ดร.สุธิดา อรรถยานันทน์
(สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ )
2. นางสาววิลาวัลย์ บัวขา
(สังกัดสานักคอมพิวเตอร์ )
3. นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศกั ดิ์
(สังกัดสานักคอมพิวเตอร์ )
4. นางสาวสุวิมล คงศักดิต์ ระกูล
(สังกัดสานักคอมพิวเตอร์ )
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์
สานักงานผู้อานวยการ

 จากซ้ ายไปขวา
แถวที่ 1 – วณิชยา,บุศรารักษ์ ,วรรณี,สุธาทิพย์,พัชริ นทร์ ,จุฬารัตน์,ดนัย,ศิริศศิเกษม,กรัณฑ์รัตน์
แถวที่ 2 – ชูศรี ,นฤดี,จิตติมา,จันทนา

1. นางพัชริ นทร์ สนธิวนิช
2. นางศิริศศิเกษม วิจิตร
3. นางกรัณฑ์รัตน์ ศรี กาหลง
4. นางสาวจุฬารัตน์ จาชาติ
5. นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข
6. นางชูศรี เชาวนารมย์
7. นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
8. นางสาววณิชยา ทองสมนึก
9. นางสาวบุศรารักษ์ ศรี อินทร์
10. นางสาวจิตติมา ช่างไม้
11. นางวรรณี สมบุญประเสริ ฐ
12. นางสาวนฤดี สุขล ้า
ประจาสานักคอมพิวเตอร์ มศว องครั กษ์
13. นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์

ผู้อานวยการสานักงานฯ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป ปฏิบตั ิการ
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ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย

 จากซ้ ายไปขวา
ประกิจ,ธนกฤต,นคร,ญาดา,ธัญย์ธรฐ์ ,มหัทธวัฒน์,ภาคภูมิ,เฉลิมพล

1. นายนคร บริ พนธ์ มงคล
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกี ยรติศกั ดิ์
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
นางสาวญาดา คนสูงดี
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์ เฉลิม
นายภาคภูมิ แสนทอง
ประจาสานักคอมพิวเตอร์ มศว องครั กษ์
7. นายเฉลิมพล คานิกรณ์
8. นายธนกฤต อุบลวัฒน์
2.
3.
4.
5.
6.

ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ า
ฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ฝ่ ายระบบสารสนเทศ

 จากซ้ ายไปขวา
แถวที่ 1 – พงษ์ ทิพย์,อมรรัตน์,สุวิมล,กาญจนา,พรทิพย์,วิลาวัลย์,ฐิ ตาภา,กัลยา,ชัยวัฒน์
แถวที่ 2 – ปวรุตม์,กฤษดา,ปวริศร,ภัทรชัย

1. นางสาวพรทิพย์ พงษ์ สวัสดิ์
2. นางสาววิลาวัลย์ บัวขา
3. นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
4. นางสาวฐิ ตาภา จิโสะ
5. นายปวรุ ตม์ พงศ์พฤฒานนท์
6. นายภัทรชัย ไชยมงคล
7. นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
8. นายปวริ ศร เมธานันท์
9. นางสาวอมรรัตน์ เอื ้อมานะสกุล
10. นางสาวกัลยา พันธุมะผล
11. นายกฤษดา ศรี สกุล
12. นางสาวกาญจนา โพนภาค
13. นายพงษ์ ทิพย์ นาคประสบสุข

ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ าฝ่ ายระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารและบริการ

 จากซ้ ายไปขวา
ถาวร,อานาจ,วรเศรษฐ์ ,สันติ,สุกิจ,อุดร,ธนรรณพ,จักรพันธ์

1. นายสันติ สุขยานันท์
2. นายถาวร หงษ์ ทอง
3. นายจักรพันธ์ อินสุด
4. นายอุดร วงษ์ ไทย
ประจาสานักคอมพิวเตอร์ มศว องครั กษ์
5. นายธนรรณพ อินตาสาย
6. นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
7. นายอานาจ นิ่มนวล
8. นายสุกิจ วินยั ธรรม

ปฏิบตั ิหน้ าที่หวั หน้ า
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและบริ การ
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
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ปฏิบัตงิ านที่สานักคอมพิวเตอร์
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดีมาปฏิบตั ริ าชการสานักคอมพิวเตอร์

 จากซ้ ายไปขวา
สุทิสา,วันทนา,มณฑลี

1. นางสาวสุทิสา ลื ้ออนันต์ศกั ดิ์ศิริ
2. นางสาววันทนา ผ่องภักต์
3. นางสาวมณฑลี ลิ ้มกิจเจริ ญภรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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สภาพทางกายภาพของหน่ วยงาน

เครื่องฉายสัญาณภาพ
คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

ที่น่ ังฟั งบรรยาย (ที่)

เครื่ องคอมพิวเตอร์ (เครื่ อง)

จุดต่ อเครือข่ าย (จุด)

1. ห้ องบรรยาย เพื่อการเรียนการสอน
ห้ อง 34-1104
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
(ห้ องบรรยายบัวศรี )
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
2. ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
ห้ อง 34-1101
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
ห้ อง 34-1102
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
ห้ อง 34-1103
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
ห้ อง 302/1
อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์

เครื่ องวิชวลไลเซอร์ (เครื่ อง)

สถานที่ตัง้

เครื่องขยายเสียง (ชุด)

ประเภทห้ อง

พืน้ ที่ (ตร.ม.)

สานักคอมพิวเตอร์ มีที่ทาการตังอยู
้ ท่ ี่ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีพืน้ ที่ในความรับผิดชอบ จานวน 4 ชัน้ คือ ชัน้ 11, 12, 13 และ 14
และอยู่ที่อาคารเรี ยนรวม ชัน้ 3 สานักคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ โดยแบ่งเป็ น
ห้ องบรรยายเพื่ อการเรี ยนการสอน ห้ องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์ เพื่ อการเรี ยนการสอนและการบริ การ
รวมทังห้
้ องประชุม ดังนี ้
ตารางที่ 1 ข้ อมูลห้ องให้ บริการ/ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

264

1

-

1

66

1

66

132

1

-

1

-

42

42

132

1

-

1

-

32

32

117

1

-

1

-

21

21

90

1

-

1

-

35

41

ห้ อง 302/2

อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์

90

1

-

-

-

20

50

ห้ อง 303

อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์

54

-

-

1

-

21

30

194

1

-

1

-

42

42

132

1

-

1

-

32

32

132

1

-

1

-

21

21

216

-

-

-

-

101

102

264

1

-

1

40

-

25

27

-

-

1

13

-

13

3. ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการ
ห้ อง 34-1101
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
ห้ อง 34-1102
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
ห้ อง 34-1103
อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 11
ห้ อง 301
อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์
4. ห้ องประชุม
ห้ องประชุม ดร.สุนทร แก้ วลาย
(ห้ อง 34-1202)
ห้ องประชุมสานักงานฯ
(ห้ อง 34-1401)

อาคาร นวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 12
อาคาร นวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 14
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เครื่ องวิชวลไลเซอร์ (เครื่ อง)

เครื่องฉายสัญาณภาพ
คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)

ที่น่ ังฟั งบรรยาย (ที่)

เครื่ องคอมพิวเตอร์ (เครื่ อง)

จุดต่ อเครือข่ าย (จุด)

ห้ องประชุมทางไกล1 VC 1
(ห้ อง 34-1201)
ห้ อง 303
(ห้ องประชุมทางไกล2 VC 2)

สถานที่ตัง้

เครื่องขยายเสียง (ชุด)

ประเภทห้ อง

พืน้ ที่ (ตร.ม.)
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อาคา ร นวัต กรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 12

72

1

-

1

13

-

13

อาคารเรียนรวมชัน้ 3 องครักษ์

35

-

-

-

10

-

21

รวมทัง้ สิน้

1,951

11

-

12

142

368

551

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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โครงสร้ างพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ดาเนินการในเรื่ องการวางแผน พัฒนา ตลอดจนกากับดูแลเครื อข่าย “บัวศรี ”
ซึ่งเป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ น
ทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ” ครั ง้ ที่ 10 เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2539 จนถึง ปั จ จุบัน โดยมี วัตถุประสงค์
ในการวางเครื อข่ายใยแก้ วนาแสงให้ ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย สาหรับการรองรับ
งานพัฒนาและการใช้ งานระบบสารสนเทศ อันได้ แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ระบบสารสนเทศ
ห้ องสมุด ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล และระบบโทรศัพ ท์สนับสนุนและส่ง เสริ ม ให้ เกิ ดการบริ หาร
และการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็ นกลไกสาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ของการเรี ยน การสอน และการวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริ หารการจัดการของมหาวิทยาลัย
รวมถึ ง เป็ นเส้ น ทางส าหรั บ การเชื่ อ มโยงการใช้ ท รั พ ยากรและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล
ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย และการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของเครื อข่ ายบัวศรี
สถานภาพด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ มศว
ขนาดช่ องสัญญาณ (Bandwidth)


ระหว่าง สกอ.(UniNet) กับ มศว ประสานมิตร

2 Gbps



ระหว่าง สกอ. (UniNet) กับ มศว องครักษ์

2 Gbps



ระหว่าง มศว ประสานมิตรกับ มศว องครักษ์

1 Gbps



ระหว่าง มศว ประสานมิตรกับองครักษ์ (VoIP และสารองช่องสัญญาณ กรณีฉกุ เฉิน)

35 Mbps



ระหว่าง มศว ประสานมิตรกับโรงเรี ยนสาธิต มศว ปทุมวัน

10 Mbps



ระหว่าง มศว ประสานมิตรกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน



ระหว่าง มศว ประสานมิตรกับวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย จังหวัดสระแก้ ว

40 Mbps
10 Mbps



ระหว่าง มศว ประสานมิตรกับวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย จังหวัดตาก

10 Mbps



เครื อข่ายหลัก (Campus Backbone)

1 Gbps



จุดใช้ บริ การ (Bandwidth to Desktop)

100 / 1,000 Mbps

โครงข่ ายใยแก้ วนาแสง (Optical Backbone)


ระหว่างอาคาร ภายใน มศว ประสานมิตร

32 อาคาร



ระหว่างอาคาร ภายใน มศว องครักษ์

42 อาคาร

จานวนอุปกรณ์ สวิตช์ (Switch)

154 เครื่อง

จานวนเครื่องแม่ ข่าย (Server)

49 เครื่อง

จานวนเครื่องแม่ ข่ายเสมือน (Virtual Server)

80 เครื่อง

ความจุของระบบจัดเก็บข้ อมูล


จานวนอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล (Storage)



ขนาดพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลทังหมด
้

จานวนจุดให้ บริการเครือข่ ายไวเลสแลน (WiSE)

14 เครื่ อง
136 TB
711 จุด

โทรศัพท์ ผ่านเครือข่ ายบัวศรี (VoIP)


หน่วยงานใช้ บริ การ



จานวนหัวเครื่ องโทรศัพท์

49 หน่วยงาน
1,000 เครื่ อง

จานวนจุดเชื่อมเครือข่ าย (UTP)

3,700 จุด

จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์

4,000 เครื่อง

จานวนเครื่องสารองกระแสไฟฟ้า (UPS)

3 เครื่อง

จานวนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)

2 เครื่อง
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แผนภาพ 2 : การเชื่อมต่ อเครือข่ ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

แผนภาพ 3 : การเชื่อมต่ อเครือข่ ายบัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
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งบประมาณ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 49,192,800 บาท
จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ในปี นี ้มหาวิทยาลัยได้ จดั สรรประมาณจากงบพัฒนา
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย จานวน 23,708,200 บาท สาหรับการดาเนินการรายการ โครงการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการประสิ ทธิ ภาพการศึกษา มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 1 ระบบ จานวนเงิน 16,000,000 บาท และค่าใช้ จ่ายด้ าน ICT ของมหาวิทยาลัย จานวน
7,708,200 บาท
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็ น
ค่าใช้ จ่ายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย จานวน 23,708,200 บาท
คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.20 เป็ นค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ นงานเพื่ อปฏิ บัติ งานตามพั นธกิ จของหน่ วยงาน จ านวน
15,910,100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 32.34 และเป็ นค่าใช้ จา่ ยบุคลากร จานวน 9,854,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.46
ตาราง 3 งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ

งบประมาณแผ่ นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

4,437,200
851,400

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

4,793,300
-

230,000

งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวมทัง้ สิน้

งบพัฒนาหน่ วยงานและ
มหาวิทยาลัย

1,081,400

รวมทัง้ สิน้
4,437,200

7,708,200

13,352,900

16,000,000

16,000,000

13,136,500

13,366,500

1,536,200

1,536,200

500,000

500,000

24,403,200

23,708,200
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ตาราง 4 ค่ าใช้ จ่ายการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ
แผ่ นดิน

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
เพื่อปฏิบตั ิงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน

1,081,400

งบประมาณเงิน งบพัฒนาหน่ วยงาน
รายได้
และมหาวิทยาลัย

รวมทัง้ สิน้

14,828,700

ค่าใช้ จา่ ยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

15,910,100
32.34 %
23,708,200

ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร

23,708,200
48.20 %

9,574,500

9,574,500
19.46 %

รวมทัง้ สิน้

1,081,400

24,403,200

23,708,200

49,192,800
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ผลการดาเนินงาน

การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย ได้ แก่ การปรับปรุ งเครื อข่ายสายไฟเบอร์ ออฟติกภายใน มศว องครักษ์ การเพิ่มจุดกระจาย
สัญญาณไวเลสแลนจานวน 144 จุด ติดตังเครื
้ ่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร การติดตังใบรั
้ บรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) การเพิ่มช่องสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จังหวัดตาก และการพัฒนาการให้ บริ การเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตสู่ IPv6 โดยสรุปดังนี ้
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การปรับปรุงเครือข่ ายสายไฟเบอร์ ออฟติกภายใน มศว องครักษ์
ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ เ พิ่ ม เส้ นทางและ
ปรับเปลี่ ยนสายไฟเบอร์ ออพติก (Fiber optic)
เป็ นชนิด Single mode ทั่วทัง้ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ โดยสายสัญ ญาณ
เชื่ อ มต่ อ ตรงถึ ง ส านัก คอมพิ ว เตอร์ ณ อาคาร
เรี ยนรวม ชัน้ 3 เพื่อแก้ ไขปั ญหาคอขวดการรับส่ง
ข้ อมู ล ระหว่ า งอาคาร ท าให้ การรั บ ส่ ง ข้ อมู ล
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (http://bnt.swu.ac.th)
การเพิ่มจุดกระจายสัญญาณไวเลสแลนจานวน 144 จุด มศว องครักษ์
ขยายพืน้ ที่บริ การไวเลสแลน มศว องครักษ์ (WiSE) โดยเพิ่มจุด
ให้ บริ การจ านวน 144 จุด ประกอบด้ วยจานวน 80 จุดสาหรับ พืน้ ที่
ส่ ว นกลาง ห้ องบรรยายเพื่ อ การเรี ยนการสอน และห้ องประชุ ม
มหาวิทยาลัย และเพิ่มจานวน 64 จุด ณ หอพักนิสิต ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีใหม่
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น รองรับคลื่นความถี่ วิทยุ 5 GHz ความเร็ วสูงสุด
867 Mbps และรองรับคลื่นความถี่ วิทยุ 2.4 GHz ความเร็ วสูงสุด 300 Mbps
ตามมาตรฐาน 802.11b,a/g,n และ ac (http://wise.swu.ac.th)
ติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) มศว ประสานมิตร
ส านัก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ติ ด ตัง้ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
จานวน 1 เครื่ อง ณ บริ เ วณชัน้ 1 อาคารเรี ยนรวม
(LEARNING TOWER) มศว ประสานมิ ต ร เพื่ อ จ่า ย
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ไ ป ยั ง ห้ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก ล า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย ณ อาคาร 16 ทาให้ การให้ บริ การเครื อข่าย
และสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และช่วยลดปั ญหาอุปกรณ์ ไอทีเ สียหาย กรณี เกิดไฟฟ้ า
ดับภายในอาคาร โดยสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับได้
150 KVA และทางานต่อเนื่องได้ 12 ชัว่ โมง รวมทังได้
้ จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังห้ องคอมพิวเตอร์ กลาง สานัก
หอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์สงู สุดในการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
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การติดตัง้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภัย และความน่า เชื่ อ ถื อ ของ
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ในมหาวิทยาลัยให้ ติดต่อสื่อสารกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ด้ วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้
สามารถตรวจสอบเครื่ อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์ ที่ ติ ด ตัง้ ใบรั บ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ จากโปรโตคอลที่แสดงบนเว็บบราวเซอร์
คือ https ปั จจุบนั มีเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครื อข่าย
ที่ติดตังใบรั
้ บรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น I-Pass, Mail, Mail2,
Mail3, Course, Wireless controller เป็ นต้ น
การเพิ่มช่ องสัญญาณอินเทอร์ เน็ต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดตาก
เพิ่ ม ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ดิ จิ ต อลผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ จั ง ห วั ด ต า ก
โดยได้ เ ชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
ด้ วยความเร็ว 10 Mpbs และจากการติดตามผลการใช้ งานช่องสัญญาณขนาด 10 Mbps ยังสามารถรองรับ
จานวนนิสิต บุคลากรและคณาจารย์ ได้ อย่างเพียงพอ
การพัฒนาการให้ บริการเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อรองรับ IPv6
พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้ รองรั บ IPv6 ตามที่หน่วยงาน
สกอ. ก าหนดขึ น้ โดยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุป กรณ์ เ ครื อ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถใช้ ง าน
IPv6 ได้ อย่างสมบูรณ์ เช่น ระบบ DNS, Mail,
Web, Switch, WLAN และ Server อื่นๆ เป็ นต้ น
โดยระบบ IPv6 ช่วยให้ การสื่อสารข้ อมูลมีความรวดเร็ วมีความปลอดภัย มีเพียงพอต่อผู้ใช้ งาน และ
จะมาแทนที่ระบบ IPv4 แบบเดิมต่อไป ในปี นี ้มหาวิทยาลัยได้ รับรางวัลในฐานะเป็ นสถาบันการศึกษาที่มี
ความพร้ อมในการให้ บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตพืน้ ฐานที่รองรับ IPv6 จากสานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่
15 กันยายน 2559
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริ หารงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ แก่ นิสิต คณาจารย์ ผู้บริ หาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อาทิเช่น ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระบบจองห้ องออนไลน์ ระบบงาน
รับนิสิตใหม่ และการจัดหาระบบบริการการศึกษาใหม่ เป็ นต้ น โดยสรุปดังนี ้
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒได้ ติดตังระบบบริ
้
การการศึกษาภายใต้ ชื่อ ระบบ SUPREME 2004
ซึง่ เป็ นระบบที่ครอบคลุมการดาเนินงานบริการการศึกษาทังหมด
้
โดยระบบดังกล่าวมีทงั ้
การทางานใน
ลักษณะของ Client-Server และระบบ Web Application และเปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2547 จนถึง
ปั จ จุบัน ในปี นี ้ ส านักคอมพิ วเตอร์ จึง ได้ เ ตรี ย มจัด หาระบบใหม่เ พื่ อทดแทนระบบปั จ จุบัน เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไม่รองรับกับความต้ องการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อ งานบริ การการศึกษาได้ มี
การปรับเปลี่ยนไป ภายใต้ โครงการ “ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยให้ การทางานมีความถูกต้ อง รวดเร็ ว ทันสมัย และรองรับนโยบายการบริ หารการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย อีกทังต้
้ องสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
URL
http://supreme.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
คณาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป
เปิ ดให้ บริการ คาดว่าจะเริ่มใช้ งานในปี การศึกษา 2561
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ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (SWU-TQF)
ในปี นี ้ได้ พฒ
ั นาระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF) เพิ่มเติม
เพื่ อรองรั บงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report:
SAR) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูต ร
(มคอ.7) ในรูปแบบ Microsoft Word Template ที่มีการ
เชื่ อ มโยงข้ อมู ล กั บ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละหลักสูตรสามารถ ดาวน์โหลดแบบรายงานตามสิทธิการใช้ งาน
เมื่อผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้มีสิทธิการดาวน์โหลดให้ ดาเนินการ
อัพโหลดเอกสาร มคอ.7 ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อจัดเก็บไฟล์บนระบบ SWU-TQF และมีรายงานสถิติการ
บันทึก มคอ. เพื่อบริ การข้ อมูลการจัดทา มคอ.1 – มคอ.7 ประจาปี การศึกษา 2558 เพื่อให้ ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย รวมถึ ง คณะสามารถติด ตามและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานได้
URL
http://tqf.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
คณาจารย์ บุคลากร
เปิ ดให้ บริการ มิถนุ ายน 2559
ระบบจองห้ องออนไลน์
ส านักคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ปรั บ ปรุ ง ระบบจอง
ห้ องออนไลน์ เพิ่มเติม ได้ แก่ มอดูลการค้ นหาห้ อง
และพัฒนารายงานการบันทึกการจองห้ องสาหรับ
พิ จ ารณาการอนุมัติ โดยได้ เพิ่ ม เงื่ อ นไขในการ
ค้ นหาข้ อมูลรายงานการขอใช้ ห้อง และออกรายงาน
รู ปแบบไฟล์ Excel ซึ่งในปี นี ้ ฝ่ ายจัดการทรัพย์สิน
และศูนย์ พัฒ นาสภาพกายภาพการจัดการขนส่ง
และความปลอดภัยจะนาระบบนี ้มาใช้ ในการจองห้ องประชุมส่วนกลางอย่างเป็ นทางการ
URL
http://roombook.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
บุคลากร
เปิ ดให้ บริการ กันยายน 2559
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ระบบงานรับนิสิตใหม่ เวอร์ ชัน ภาษาอังกฤษ
ร ะ บ บ รั บ นิ สิ ต ใ ห ม่ ( Admission
System) ได้ มี การพัฒ นาระบบเพิ่ม เติม เป็ น
ระบบรับนิสิ ตใหม่ เวอร์ ชัน ภาษาอังกฤษ เพื่ อ
รองรับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ลักษณะการ
ทางานของระบบ ได้ แก่ การให้ บริ การข้ อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สมัครเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้ อง เป็ นการเพิ่มช่องทางในการสมัครสอบ
สาหรับนิสิตต่างชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาที่เปิ ดรับสมัคร ข้ อมูลหลักสูตร บริ การ download แบบฟอร์ ม
ต่างๆ การรับสมัคร การตรวจสอบผลการชาระค่าเงินค่าสมัคร เลขที่นั่งสอบ ดูสถานที่สอบ ขัน้ ตอนการ
สมัคร สถิติการรับสมัคร ข้ อมูลการสมัคร การประกาศผลสอบ และการเรี ยกดูรายงานสถิติตา่ งๆ ผ่านหน้ า
เว็บไซต์รับนิสิตใหม่แบบออนไลน์ ได้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ เพื่อให้ ระบบสามารถรองรับการรับนิสิต
ต่างชาติออนไลน์ได้
URL
http://admission.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
ผู้สนใจสมัครสอบ
เปิ ดให้ บริการ ธันวาคม 2559
ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้ อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web Service)
ระบบสนับ สนุ น การบริ ห ารและการบริ ก ารข้ อมู ล
ส า ร ส น เ ท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
(SWU Web Service) ได้ มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงการทางานต่างๆ โดยดังนี ้
1. ปรั บ รู ป แบบบัน ทึ ก ข้ อ ความที่ อ อกโดยระบบ
ให้ รองรับการเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. เพิ่มการระบุตวั ตนผู้ใช้ ข้อมูล เพื่อเก็บเป็ นสถิติการ
ให้ บริการข้ อมูลเว็บเซอร์ วิส
3. การนาเข้ าข้ อมูลสารสนเทศโดยผ่านเว็บเซอร์ วิส
จากระบบสารสนเทศอื่น
4. จัดทาขันตอนการขอรั
้
บบริ การข้ อมูล
URL
http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister
กลุ่มผู้ใช้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
เปิ ดให้ บริการ เมษายน 2559
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SWU on iTunes U
iTunes U ถูกออกแบบมาเฉพาะให้ เป็ น iTunes เพื่อการศึกษา โดยเป็ นคลังข้ อมูลเนือ้ หา
สาหรั บผู้ส นใจเรี ยนรู้ โดยหน่วยงานที่ ส ามารถเข้ าร่ วมใช้ ง าน iTunes U ได้ นัน้ ต้ องเป็ นโรงเรี ยน,
มหาวิทยาลัย ,ห้ องสมุด , พิพิธภัณ ฑ์ และองค์กรต่าง ๆ ที่ ไม่แสวงหาผลกาไร โดยระบบรองรับคอร์ ส
การเรี ยนการสอนต่างๆ และสามารถใช้ เผยแพร่ สื่อการเรี ยนการสอน สื่อความรู้ ทังภาพ,
้
วิดีโอ, เสียง
รวมถึงไฟล์เอกสาร ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
มหาวิทยาลัยได้ เข้ าร่ วมโครงการ iTunes U เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ในนามของอธิการบดี ได้ ลงทะเบียนเข้ าใช้ งานระบบ iTunes U ผ่าน
ระบบออนไลน์ ในนามมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ หลังจากนัน้ มหาวิทยาลัยและบริ ษัท แอปเปิ ้ล
เซาท์ อีส เอเชีย (ประเทศไทย) ได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดฝึ กอบรม
ให้ แก่คณาจารย์ และเริ่มเปิ ดให้ บริการราวเดือนธันวาคม 2558
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเผยแพร่ เนื ้อหาบน iTunes U สามารถลงทะเบียน
เข้ าร่ วมโครงการได้ ที่ http://regis.itunes.swu.ac.th/ ผู้สนใจสามารถ Download ได้ ที่ App Store โดย
พิมพ์ค้นหาคาว่า “iTunes U” จากนันกดปุ่
้
ม Get เพื่อทาการติดตังระบบ
้
URL
http://regis.itunes.swu.ac.th
กลุ่มผู้ใช้
นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ศิษย์เก่า ผู้เยี่ยมชม
เปิ ดให้ บริการ ธันวาคม 2558
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ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) ระยะที่ 2 (สาหรั บผู้บริ หาร)
ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ SWU Strategy Action Plan Monitoring System เป็ นระบบ SWU
IT Tools ระบบหนึ่งที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย สามารถตอบโจทย์ผลการดาเนินงานในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพได้
รวมไปถึ ง การด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมต่า งๆ นอกจากนี ย้ ัง สามารถน าข้ อ มูล ไป
ประกอบการปรั บ กลยุท ธ์ ใ นการบริ หารงานให้ บรรลุเ ป้าหมายและนโยบายอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ทันท่วงที
สาหรับในปี นี ้ สานักคอมพิวเตอร์ ได้ พฒ
ั นาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) ระยะที่ 2
สาหรับผู้บริ หาร เพื่อใช้ ในการติดตามรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยทางกองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี เป็ นหน่วยงานให้ ข้อมูลดังนี ้








แผนภาพสรุปภาพรวม ตัวชี ้วัด / โครงการ
แผนภาพสรุปการรายงานผลจากหน่วยงาน
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผน ตามตัวชี ้วัด / โครงการ
ตารางการรายงานผลจากหน่วยงาน : ตัวชี ้วัด
ตารางสรุปภาพรวม : ตัวชี ้วัด
ตารางการรายงานผลจากหน่วยงาน : โครงการ
ตารางสรุปผลการดาเนินโครงการ

URL
กลุ่มผู้ใช้
เปิ ดให้ บริการ

http://sap.swu.ac.th/
เจ้ าหน้ าที่กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของหน่วยงาน
ธันวาคม 2558
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SWU Mobile เวอร์ ชัน 1.2.0
เป็ น Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารของมหาวิ ทยาลัยให้ แก่นิ สิ ต คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งถื อว่า
เป็ นช่องทางหนึ่งในปั จจุบันมี การใช้ งานอย่างแพร่ หลายและเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างรวดเร็ ว ส าหรั บ
SWU Mobile เวอร์ ชนั่ 1.2.0 มีการพัฒนาสารสนเทศส่วนบุคคลที่ต้องเข้ าสูร่ ะบบด้ วยบัวศรี ไอดี ประกอบด้ วย

สาหรั บนิสิต
 ตารางเรี ยนตามปี การศึกษา
 ประวัติการเข้ าร่ วม กิจกรรมนิสิต
สาหรับคณาจารย์
 ตารารางสอนตามปี การศึกษา
สาหรั บนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว
 บริ การห้ องสมุด ตรวจสอบรายการหนังสือยืม / หนังสือจอง / และประวัติการเสียค่าปรับ
ผู้สนใจสามารถ Download ติดตังการใช้
้
งานได้ ดังนี ้
ระบบปฎิบัตกิ าร Android
สามารถ Download ได้ ที่ Google Play โดยพิมพ์ค้นหาคาว่า “SWU Mobile” จากนันกด
้
ปุ่ ม Install เพื่อทาการติดตังระบบ
้
ระบบปฎิบัตกิ าร iOS
สามารถ Download ได้ ที่ App Store โดยพิมพ์ค้นหาคาว่า “SWU Mobile” จากนันกดปุ่
้
ม
Get เพื่อทาการติดตังระบบ
้
URL
http://www.swu.ac.th/swumobile.php
กลุ่มผู้ใช้
นิสิตปั จจุบนั คณาจารย์และบุคลากร ศิษย์เก่า ผู้เยี่ยมชม
เปิ ดให้ บริการ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
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ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-Meeting) เวอร์ ชัน 4.0
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ พฒ
ั นาระบบการประชุมอิเ ล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting) โฉมใหม่
เวอร์ ชนั 4.0 เพื่อรองรับตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้ วยการประชุมและวิธีดาเนิ นการ
ของสภามหาวิ ทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้ อ 12 โดยมหาวิทยาลัยพิจ ารณาให้ ใช้ กับ ทุก การประชุม ภายใน
มหาวิทยาลัยด้ วย โดยเริ่มเปิ ดให้ บริการตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็ นต้ นไป ปรากฏระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุม
เรื่ องสืบเนื่อง
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิ
เรื่ องพิจารณาเชิงนโยบาย
เรื่ องพิจารณาทักท้ วง
เรื่ องเพื่อทราบ
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ส าหรั บ ระบบการประชุม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ดิม (ก่ อ นวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2559) สามารถเข้ า ใช้
การประชุมระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อปรับปรุ งและสืบค้ นข้ อมูล สามารถ
คลิก ได้ ที่เมนูด้านขวามือ "ข้ อมูลการประชุมย้ อนหลัง ต.ค.2548 - มิ.ย.2559"
URL
กลุ่มผู้ใช้
เปิ ดให้ บริการ

http://emeeting.swu.ac.th/
คณาจารย์และบุคลากร
1 กรกฎาคม 2559
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เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดทาเว็บไซต์ (DNN Version 8)
ระบบจัดทาเว็บไซต์ด้วยเครื่ องมือที่ชื่ อว่า DNN (DotNetNuke) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสร้ างเว็บไซต์
หน่ว ยงาน สามารถสร้ างหน้ าเพจ เพิ่ม ข้ อมูล ข่า วประกาศ หรื อ รู ป ภาพ กิ จ กรรมต่างๆ เป็ นอัลบัม้ ได้
การกาหนดสิทธิในการดูแลหรื อแก้ ไขหน้ าเพจ การเพิ่มผู้ใช้ เข้ ามาในระบบพร้ อมทังสิ
้ ทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูล
บนเว็บไซต์ มีความสะดวกและง่ายในการจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ติดตังการใช้
้
งาน
ระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ ตังแต่
้ ปี 2548 และได้ มีการปรับปรุ งเวอร์ ชนั่ อย่างต่อเนื่อง จนถึงปั จจุบนั ได้
ติดตังและเปิ
้
ดให้ บริการในเวอร์ ชนั่ 8
โดยใน DNN Version 8 ได้ มีการปรับเพิ่มความต้ องการใหม่ๆ ดังนี ้
 ระบบต้ องการ .NET 4.5.1 หรื อสูงกว่า
 อัพเกรดโมดูล FAQ, Feedback, Ifame และ Events เป็ นเวอร์ ชน
ั่ ใหม่
 ย้ ายโมดูล Site Log, Newsletters ออกจากหน้ า Admin
 สามารถตังรหั
้ สได้ สงู สุด 39 ตัวอักษร
 เปลี่ยนสกิลเริ่ มต้ นเป็ นแบบใหม่
 สกินรองรับ bootstrap 3
URL
http://cms.swu.ac.th/
กลุ่มผู้ใช้
ผู้ดแู ลเว็บไซต์หน่วยงาน
เปิ ดให้ บริการ
12 กรกฎาคม 2559
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ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Atutor เวอร์ ชัน 2.2)
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ติดตังใช้
้ งานระบบ ATutor ตังแต่
้ ปี 2546 และได้ มีการปรับปรุ งเวอร์ ชั่น
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปั จจุบนั ได้ ติดตังและเปิ
้
ดให้ บริ การในเวอร์ ชัน 2.2 เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนการสอนแบบ
ออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมนอกชัน้ เรี ยน เป็ นระบบที่ใช้ งานง่าย มีเครื่ องมือพื ้นฐาน
ที่จาเป็ นสาหรับผู้ดแู ลระบบ ผู้สอน ผู้เรี ยน ซึ่ งช่วยให้ การจัดสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ
เป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน Atutor เวอร์ ชนั 2.2 ได้ ปรับเพิ่ม Feature ใหม่ๆ ดังนี ้








Current Activity แสดงกิ จกรรมรายวิช าที่กาลังเกิ ดขึน้ ในหน้ า My Courses ได้ แก่
Assignment ไฟล์ที่ Upload ขึ ้น File Storage เป็ นต้ น
Calendar แสดงตารางกิจกรรม ได้ แก่ กาหนดการทา Test กาหนดการส่ง Assignment
ในรูปแบบ Calendar
การออกแบบ GUI ให้ น่าใช้ มากขึ ้น รวมถึงแถบเครื่ องมือและการเพิ่มปุ่ ม Manage On/Off
เพื่อให้ ผ้ สู อนสามารถเข้ าถึงหรื อสามารถเห็นมุมมองของผู้เรี ยนได้
Photo Gallery ผู้สอนสามารถสร้ าง Profile/Course/Shared Album และทาการกาหนดสิทธิ์
การใช้ งานสามารถเพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ได้

URL
กลุ่มผู้ใช้
เปิ ดให้ บริการ

http://course.swu.ac.th/
นิสิต คณาจารย์และบุคลากร
27 กรกฎาคม 2559
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บริการวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์ ปี 2558 – 2559 กาหนดเป้าหมายด้ านการบริ การวิชาการ
ได้ แก่ 1) พัฒ นาส านักคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นกลางการพัฒนาสมรรถนะด้ านไอซีที ทัง้ ระดับภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาสานักคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นแหล่งสนับสนุนด้ านการพัฒนาและ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ความรู้ส่สู าธารณชน และ 3) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนเพื่อขยายขอบเขตรูปแบบและวิธีการของการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้ านไอซีทีแก่ ชุมชน
สานักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดั โครงการพัฒนาศักยภาพด้ านไอซีทีแก่ชมุ ชน
เพื่ อ สร้ างสัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ และเสริ ม สร้ างสมรรถนะด้ า นไอซี ที แ ก่ นัก เรี ย น ครู บุค ลากรทาง
การศึกษา ผู้นาและบุคลากร องค์ก ารบริ หารส่วนจัง หวัด นครนายก ให้ สามารถประยุกต์ใช้ ไ อซี ที
ได้ อย่างมีคุณภาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนางานบริ การวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) มีผ้ เู ข้ าร่ วมอบรม จานวน 130 คน โดยจัดอบรมครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 และอบรมครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีวีรพัฒน์ อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยจัดกิจกรรมการติดตังและซ่
้
อมบารุงคอมพิวเตอร์
อย่างมืออาชีพ

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายในการพัฒนานิสิตและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เน้ นถึงความสาคัญของการพัฒนานิสิตและบุคลากรให้ เป็ นผู้ร้ ูเทคโนโลยี (ICT Literacy) รู้สารสนเทศ
(Information Literacy) และมีสมรรถนะทางภาษา 3 อย่าง คือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาคอมพิวเตอร์ จึงได้ กาหนดให้ มีกรอบสมรรถนะไว้ 2 กรอบสมรรถนะหลัก ดังนี ้ สมรรถนะหลัก
(Core Competency) ด้ านไอซีที และสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) และเป็ น
การสนองต่อ นโยบายและแผนของมหาวิ ท ยาลัย ส าหรั บ ปี นี ้ ส านัก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จัด อบรมขึ น้
ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2559 ประกอบด้ วย 6 หลักสูตร โดยมีการจัดฝึ กอบรม
ที่สานักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ มีผ้ เู ข้ าอบรมจานวน 185 คน

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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งานวิจัย

สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ส่งเสริ ม บุคลากรในการทางานด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ เพื่อค้ นหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ และส่งเสริมการทางานวิจยั สถาบันที่มงุ่ พัฒนางานในภารกิจต่าง ๆ ให้ เกิดเป็ นนวัตกรรม
และการสร้ างสรรค์ ง านให้ แ ก่ง านบริ การและการบริ ห ารงานด้ านต่า ง ๆ ของส านักคอมพิว เตอร์ และ
มหาวิทยาลัยโดยส านักคอมพิวเตอร์ ไ ด้ จัดสรรงบประมาณด้ านงานวิจัยให้ แก่ บุคลากรเป็ นประจาทุกปี
สาหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ มีการดาเนินงานงานวิจยั จานวน 1 โครงการ ดังนี ้
ตารางที่ 5 สรุปการดาเนินงานโครงการวิจัย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาดับ
1.

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจยั เรื่ องการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อ
การบริการข้ อมูลมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒบน
ระบบปฏิบตั กิ ารมือถือระบบประมวลผล

หัวหน้ าผู้วิจัย
นายภัทรชัย ไชยมงคล

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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สถิตกิ ารให้ บริการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักคอมพิวเตอร์ ไ ด้ ให้ บริ การห้ องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์ เพื่ อ
การเรี ยนการสอน เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การ ห้ องบรรยาย ห้ องประชุม และบริ การ Helpdesk แก่นิสิต
คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัว่ ไป โดยสรุปในรอบปี งบประมาณดังนี ้
ตารางที่ 6 สถิตกิ ารใช้ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เดือน ปี พ.ศ.
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถนุ ายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

จานวน (คน)
อาจารย์ /
นิสิต
บุคลากร

จานวน (ครัง้ )
อาจารย์ /
นิสิต
บุคลากร

689
743
361
249
456
442
307
161
4
532
664
4,608

1,339
1,631
464
466
997
1,105
717
222
4
879
1,870
9,694

-

-

จานวน(ชั่วโมง)
อาจารย์ /
นิสิต
บุคลากร
2,652.52
3,212.2
931.45
907.09
1,972.88
2,212.9
1,422.55
437.46
8
1,789.34
3,605.15
19,151.54

หมายเหตุ เดือนมิถนุ ายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เป็ นช่วงปิ ดภาคการศึกษา
แหล่ งข้ อมูล : http://cs.swu.ac.th>รายงาน>รายงานสถิติ

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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ตารางที่ 7 สถิตกิ ารใช้ บริการห้ องบรรยาย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่ วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะสังคมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สานักคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รวม

วัตถุประสงค์ การใช้ บริการ (ชั่วโมง)
การเรียน
การสอน ประชุม ฝึ กอบรม ไม่ ระบุ อื่นๆ
14
3
1
145
1
315
2
3
9
16
-

7
-

12
27
80

-

24
1
-

502

7

125

-

26

แหล่ งข้ อมู ล : infoservice.swu.ac.th>งานบริ การไอที > สถิ ติ ก ารใช้ ห้ อง>รายงานการใช้ ห้ อง
(ระบบการจองใช้ ห้อง)

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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ตารางที่ 8 สถิตกิ ารใช้ บริการห้ องประชุม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่ วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สานักคอมพิวเตอร์
สานักงานอธิการบดี
ศูนย์บริการวิชาการ
รวม

วัตถุประสงค์ การใช้ บริการ
การเรียน
ประชุม ฝึ กอบรม
การสอน
15
10
3
4
-

3
376
3
7
421

-

(ชั่วโมง)
ไม่ ระบุ

อื่นๆ

-

2

-

4
6

แหล่ งข้ อมู ล : infoservice.swu.ac.th>งานบริ การไอที >สถิติผ้ ูใช้ ห้อง>สส112 การใช้ ห้อง และสถานที่
ของมหาวิทยาลัย>รายงานการใช้ ห้อง (ระบบการจองใช้ ห้อง)

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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ตารางที่ 9 สถิตกิ ารใช้ บริการห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ การใช้ บริการ (ชั่วโมง)
หน่ วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั
สานักคอมพิวเตอร์
สานักงานอธิการบดี
สานักงานบริหารกิจการหอพัก
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พฒ
ั นาสภาพกายภาพ
การจัดการขนส่ง
รวม

การเรียน
การสอน

การ
ประชุม

การ
ฝึ กอบรม

ไม่ ระบุ

อื่นๆ

116
150
225
40
252
9
16

-

24
56
8
3
4

-

5
3
23
6
-

75

-

-

-

-

10
143
180
23
46
-

-

40
9
55
9
9
-

-

8
4
6
3
3

1,285

-

217

-

61

แหล่ งข้ อมูล : infoservice.swu.ac.th>งานบริการไอที>สถิตผิ ้ ใู ช้ ห้อง>สส112 การใช้ ห้อง และสถานที่
ของมหาวิทยาลัย>รายงานการใช้ ห้อง (ระบบการจองใช้ ห้อง)

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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ตารางที่ 10 สถิตกิ ารใช้ บริการ Help desk ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
บริการ Help desk
นอกสถานที่

เดือน ปี พ.ศ.

จานวน (ครัง้ )
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถนุ ายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวม

76
47
29
21
104
99
29
44
64
28
124
197
862

จานวน
(ชั่วโมง)
212.35
67.20
31.25
24.20
278.30
149.19
48
76.50
123.10
30.35
92.10
51.25
1,183.79

ทางโทรศัพท์
จานวน (ครัง้ )
15
6
2
1
12
17
34
12
11
12
42
5
169

จานวน
(ชั่วโมง)
31
10.55
0.10
1
19.40
15
58.45
11.15
13.10
3.31
34.45
5.40
202.91

แหล่ งข้ อมูล : http://ccapp.swu.ac.th/ccs > Helpdesk >Report Dept
รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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การพัฒนาบุคลากร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรได้ เพิ่มพูน
ความรู้ โดยให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรม ประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการ และศึกษาดูงาน ดังนี ้
ตารางที่ 11 สรุปผลดาเนินการพัฒนาบุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภท

จานวน (ครัง้ )

จานวน (คน)

1
35
25
7

9
50
50
23

ประชุม
สัมมนา
อบรม
ศึกษาดูงาน

สานักคอมพิวเตอร์ จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง
“การสร้ างเครื่องมือวิจยั สาหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา” เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2559

สานักคอมพิวเตอร์ จดั โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ านภาษา
สู่ประชาคมอาเซียน ในหัวข้ อ “การสร้ างแรงบันดาลใจ
กับภาษาอังกฤษ” เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

สานักคอมพิวเตอร์ จดั ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564”
เมื่อวันที่ 2 - 3 และ 17 - 19 พฤษภาคม 2559

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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การเข้ าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสานักคอมพิวเตอร์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ต้อนรับหน่วยงานภายนอกเข้ ามาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานสานักคอมพิวเตอร์ ดังนี ้

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์ บางกอก
คณะผู้บริ หารสานักคอมพิวเตอร์ ร่ วมต้ อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัม พร ศรี เสริ มโภค คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์ อีสท์บางกอก พร้ อมคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทังชาวไทยและ
้
ชาวต่างประเทศ จานวน 3 ท่าน เข้ าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจกรรมบริ การต่างๆ ของสานักคอมพิวเตอร์
โดยมี วัตถุประสงค์เ พื่ อ สร้ างองค์ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารซึ่งมี ส่วนสาคัญ
ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึน้ โดยคณะผู้บ ริ หารส านักคอมพิวเตอร์ ไ ด้
ให้ การต้ อนรับอย่างเป็ นที่ประทับใจ พร้ อมนาชมสถานที่ทางาน ห้ องประชุม และห้ องปฏิบตั ิการฝึ กอบรม
คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สานักคอมพิวเตอร์ ชัน้ 11-14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
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การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ จัดให้ มี กิจ กรรมอนุรักษ์ สืบสาน พัฒ นา ส่ง เสริ มและเผยแพร่ เอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามผ่านเว็บไซต์รวมถึงเผยแพร่ ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนเพื่อให้
เป็ นไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีนโยบายให้
การสนับ สนุน และส่ง เสริ ม บุค ลากรของหน่ว ยงานมีส ่ว นร่ ว มในการอนุรัก ษ์ ศ ิล ปะและวัฒ นธรรม
อันดีงามเพื่อให้ คงอยูค่ ปู่ ระเทศไทยสืบไป และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลดาเนินการ 4 กิจกรรม

งานวันสถาปนาสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2558 ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558
ณ บริเวณโถงชัน้ 14 สานักคอมพิวเตอร์

งานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์สามัคคี ไอซีทีศรี นคริ นทร์ ”
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณโถง ชัน้ 12 สานักคอมพิวเตอร์
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ถวายเทียนและผ้ าอาบน ้าฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้ าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ กรุงเทพฯ

บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ ร่วมแต่งกายด้ วยผ้ าไทยในทุกวันศุกร์ เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์เอกลักษณ์
ของชาติ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมการแต่งกายด้ วยผ้ าไทยให้ คงอยูส่ ืบไป
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กิจกรรมสาคัญในรอบปี
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ มีกิจกรรมสาคัญในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี ้
โครงการ SWU OPEN HOUSE 2015
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ร่วมออกบูธโครงการ SWU OPEN HOUSE 2015 เปิ ดประตสู่โลกใบใหม่ กับ
เปิ ดบ้ าน “สานักคอมพิวเตอร์ ” เพื่ อเผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ และแนะนาบริ การไอทีของมหาวิทยาลัย
ให้ นกั เรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการฯ รับทราบถึงงานบริ การต่างๆ ของสานักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 27 - 28
พฤศจิกายน 2558 ณ มศว ประสานมิตร
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กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2559 สานักคอมพิวเตอร์
สานักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย จัดงานวันเด็ก ประจาปี 2559 ภายใต้ ชื่อ "เทศกาล
วันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง" โดยสานักคอมพิวเตอร์ ได้ ซ้ ุมกิจกรรม "เด็กไทย ใฝ่ รู้ คู่ไอซีที
มีคณ
ุ ธรรม " เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรื อนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ ว
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
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กิจกรรม Big Cleaning Day ประจาปี 2559
สานักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจาปี 2559 ขึ ้น เพื่อเป็ นการสร้ างกิจกรรม
สัม พันธ์ ร่วมกันระหว่างผู้บริ หารและบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เกิดการปลูกฝั ง ให้ เกิ ดค่านิย มที่ ดีใน
การรั ก ษาความสะอาด สร้ างสุ ข ลัก ษณะนิ สัย ที่ ดี ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในกา รท างาน เมื่ อ วัน ที่
29 กันยายน 2559 ณ สานักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตรและองครักษ์

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ

46
รับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได้ ม อบประกาศเกี ย รติ คุณ แก่ ม หาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ในฐานะเป็ นหน่วยงานที่มีความพร้ อมในการบริ การรองรับ IPv6 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
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การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ในรอบปี การศึกษา 2558 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานให้ เป็ นไปตามตัวบงชี ้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพสาหรั บ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีจานวน 2 องค์ประกอบ โดยได้ แต่งตังคณะกรรมการส่
้
งเสริ มการ
ดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อดาเนินการ จัดประชุม ติดตามผลการ
ดาเนินการ และการให้ องค์ความรู้แก่บคุ ลากรสานักคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สานักคอมพิวเตอร์ ได้ รับการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิชชากร จารุศริ ิ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับดีมาก
(คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5) มีผลการประเมินดังนี ้ตามองค์ประกอบดังนี ้
ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี การศึกษา 2558
องค์ ประกอบ

คะแนนประเมิน
(เฉลี่ย)
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1
การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
การวิจยั
องค์ประกอบที่ 3
การบริ การวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
การบริ หารจัดการ

คะแนนเฉลี่ยรวม

4

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 ต้ องปรับปรุ ง
เร่ งด่ วน
กรรมการ 1.51 – 2.50 ต้ องปรับปรุ ง
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้
3.51 – 4.50 ระดับดี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก
4
คุณภาพระดับดี

จานวน
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี
ประเมิน

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.27

4.57

คุณภาพระดับดีมาก

15

4.25

4.53

คุณภาพระดับดีมาก

16
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การบริหารความเสี่ยง

ผลการดาเนินการบริ หารความเสี่ยงของสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยได้ กาหนดการบริ หารความเสี่ยงไว้ จานวน 3 ด้ าน และ
จานวน 6 กิจกรรม
ตารางที่ 13 การประเมินความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาดับ
1.

ด้ านความเสี่ยง
ด้ านการบริ หารและจัดการ
หน่วยงาน

กิจกรรม
4

1.
2.
3.
4.

ความเสี่ยงที่พบ
ระบบสารสนเทศไม่รองรับต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง
ระบบสารสนเทศไม่ครอบคลุมต่อภารกิจ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ ้น
ไม่สามารถหารายได้ เพิ่มขึ ้น
ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและความเข้ าใจในสายงาน

2.

ด้ านเหตุการณ์ภายนอก

1

ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไม่สามารถ
ใช้ งานได้ 24 ชัว่ โมง

3.

ด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์

1

การใช้ เงินงบประมาณไม่เป็ นไปตาม
แผนการใช้ เงิน
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แนวทางการพัฒนาสานักคอมพิวเตอร์ ปี 2560

ส านัก คอมพิ ว เตอร์ เป็ นหน่ ว ยงานสนับสนุนวิ ชาการที่ ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ทางด้ านไอซี ที
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ดาเนินการด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
และเครื อข่าย ด้ านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย ด้ านการบริ การทางด้ านห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ และการบริ การด้ านต่างๆ ให้ แก่ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร พนักงาน และบุคลากรทัว่ ไป
โดยมหาวิ ท ยาลัย ให้ ค วามส าคัญ และสนับ สนุน ในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ที่ เ หมาะสมรองรั บ การด าเนิ นพัน ธกิ จ ทุกด้ า นของมหาวิท ยาลัย ให้ มี คุณภาพ ส านักคอมพิว เตอร์
ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และติ ด ตามการด าเนิ น งานเพื่ อ การพั ฒ นาด้ านไอซี ที
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ม า ก ยิ่ ง ขึ น้ แ ล ะ ร อ ง รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักคอมพิวเตอร์ มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อการพัฒนางาน
ด้ านไอซีทีของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
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การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย
1. ติดตังห้
้ องคอมพิวเตอร์ กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
2. ปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์
3. ปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบการสารองข้ อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบตั ิ
4. ติดตังระบบปรั
้
บปรุ งช่องโหว่ด้วย WSUS
5. บารุ งรักษาอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประจาอาคาร
6. บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ เรื่ อง การติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสารข้ อมูลแบบไร้ สาย
(Wireless LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์
ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (AIS)
การพัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีท่ ดี ี
1. จัดตังเครื
้ อข่ายผู้ประสานงานด้ านการพัฒนาและการให้ บริ การระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ระยะที่ 1
2. จัดตังศู
้ นย์ให้ คาปรึ กษาการใช้ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)
3. จัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1
(SUPREME 2004)
4. โครงการ d-Office : Digital Office Model Project
พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile
ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้ อมูลมหาวิทยาลัย
1. ติดตังระบบบริ
้
หารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 4
4. พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2

รายงานประจาปี 2559 สานั ก คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ

52
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เวอร์ ชนั่ ภาษาต่างประเทศ
2. ส่งเสริมการใช้ งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์
ส่ งเสริมและบริการการเรียนการสอนและวิชาการโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
1. จัดหาครุ ภัณฑ์ห้องเรี ยน Smart Classroom
2. พัฒนาทักษะและความรู้ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาศักยภาพด้ านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
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คณะจัดทา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วชั รชัย วิริยะสุทธิวงศ์
ดร.อรรณพ โพธิสขุ
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
นางสาววิลาวัลย์ บัวขา
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศกั ดิ์
นางสาวสุวิมล คงศักดิต์ ระกูล

ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

บรรณาธิการ
นางพัชรินทร์ สนธิวนิช

ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

กองบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.

นางสาวพรทิพย์ พงษ์ สวัสดิ์
นายสันติ สุขยานันท์
นายนคร บริพนธ์มงคล
นางสาววณิชยา ทองสมนึก

ปฏิบตั หิ น้ าที่หวั หน้ าฝ่ ายระบบสารสนเทศ
ปฏิบตั หิ น้ าที่หวั หน้ าฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริ การ
ปฏิบตั หิ น้ าที่หวั หน้ าฝ่ ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป

ออกแบบรู ปเล่ มและปก
นายปวริศร เมธานันท์

ปก/กราฟิ ก
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