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สารจากผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนโดยมุ่งพัฒนำงำน
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของมหำวิท ยำลั ย
ภำยใต้พันธกิจทีส่ ่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ของมหำวิทยำลัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ ให้เกิดกำรใช้
ทรั พ ยำกรร่ ว มกั น ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมถึ ง กำรน ำข้ อ มู ล
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย มำประยุ กต์ใช้ในกำรบริห ำรและกำร
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำน
ต่ำ ง ๆ ในกำรขับ เคลื่ อนพัน ธกิจ ที่ได้รั บ มอบหมำยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่สำคัญ ในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ยุค
ดิจิทัล
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมนโยบำย SMART University
มุ่งผลสัมฤทธิ์หลัก 3 ด้ำน ได้แก่ Smart Student, Smart Faculty
และ Smart Management แสดงถึงควำมเป็นมหำลัยแห่งคุณภำพ
ที่มีอำจำรย์และบุคลำกรที่มีศักยภำพทำงด้ำนทักษะดิจิทัล สำมำรถสร้ำงหรือพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
เหมำะสมกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพ ด้วย
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม ทันสมัย แบบ Smart IT
สุดท้ำยนี้ ขอขอบคุณผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนของสำนัก
คอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณ ในควำมร่วมมือของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และทีมงำนสำนัก
คอมพิวเตอร์ทุกท่ำนในกำรพัฒนำงำนด้ำนไอซีทีเพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพ SMART University
ด้วยดีเสมอมำ

(อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม)
ผู้อำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

หน้า
สารจากผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานสานักคอมพิวเตอร์
- ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
- ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- กำรพัฒนำสำนักคอมพิวเตอร์
- โครงสร้ำงองค์กร
- คณะกรรมกำรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมำณ 2563
- ที่ตั้งสำนักคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลอัตรำกำลังสำนักคอมพิวเตอร์
- นโยบำยสำนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ 2562
- กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยหลักของมหำวิทยำลัย
- กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำและบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
- กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำกำรให้บริกำร ICT และกำรประชำสัมพันธ์
- กิจกรรมที่ 5 กำรซ่อมบำรุง
- กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
- กิจกรรมที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณสำนักคอมพิวเตอร์
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561
ช่องทางการประชาสัมพันธ์สานักคอมพิวเตอร์
คณะผู้จัดทา
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หน้า
ตำรำงที่ 1 คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 2 บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์จำแนกตำมตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 4 หลักสูตรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมำณ 2562
ตำรำงที่ 5 หลักสูตรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 6 กำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงำนประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
ตำรำงที่ 7 สรุปงำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แยกตำมอำกำรเสีย เดือนตุลำคม 2562–สิงหำคม 2563
ตำรำงที่ 8 สรุปภำรกิจกำรสนับสนุนงำนระบบเครือข่ำยและเน็ตเวิร์ค
ตำรำงที่ 9 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่องำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำรำงที่ 10 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ต และจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำรำงที่ 11 งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 12 งบประมำณบำรุงกำรศึกษำ จำแนกตำมยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 13 งบประมำณบำรุงกำรศึกษำจำแนกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ 2563
ตำรำงที่ 14 งบประมำณบำรุงกำรศึกษำจำแนกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
ตำรำงที่ 15 ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง
ตำรำงที่ 16 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 สำนักคอมพิวเตอร์
ตำรำงที่ 17 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 สำนักคอมพิวเตอร์
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โครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของสำนักคอมพิวเตอร์
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักคอมพิวเตอร์
แสดงกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยสุริยะภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักคอมพิวเตอร์
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รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

ประวัตสิ านักคอมพิวเตอร์
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้คอมพิวเตอร์และควำมจำเป็นในกำรมีหน่วยงำนกลำงให้บริกำรคอมพิวเตอร์
สำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
สถำบันรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้มีกำรจัดตั้ง “ศูนย์คอมพิวเตอร์” ขึ้น โดยได้รับ
งบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนจำกงบประมำณแผ่นดินสำหรับเป็นค่ำครุภัณฑ์
พ.ศ.2540
คอมพิวเตอร์ 4,529,000 บำท ค่ำใช้สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 228,800 บำท และ
งบประมำณบำรุงกำรศึกษำของสถำบันจำนวน 85,000 บำท มีกำรจัดทำห้องปฏิบัติกำร 2
ห้อง คือ ห้อง 324 มีคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง เพื่อให้นักศึกษำได้เข้ำใช้ทำงำนตำมควำมต้องกำรของแต่
ละบุ คคลมี เจ้ ำหน้ ำที่ ดูแ ลกำรให้ บ ริ ก ำรตำมระเบี ย บ ส่ ว นห้ อ ง 325 จัด ท ำเป็ น ที่ ท ำกำรศูน ย์ ติ ดตั้ งเครื่อ ง
มินิคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยอินเทอร์เน็ต และมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ บริกำรอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ในสถำบัน
อีก 20 เครื่อง ได้มีกำรติดตั้งระบบโทรศัพท์เพื่อกำรเรียกจำกบ้ำนเข้ำสู่ระบบ อินเทอร์เน็ต จำนวน 15 คู่สำย
กำรดำเนินกำรติดตั้งจนแล้วเสร็จประมำณกลำงปี พ.ศ. 2541
ในปลำยปีศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับงบประมำณจำกเงินรำยได้กำรศึกษำสำหรับบุคลำกร
ประจำกำร (กศ.บป.) ประมำณ 4 ล้ำนบำท ให้จัดทำห้องปฏิบัติกำรเพิ่ม เพื่อเตรียมกำร
พ.ศ.2542
สนับสนุนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป โดยดำเนินกำรจัดทำ ห้อง 326 เพื่อเป็น
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 64 เครื่อง ใช้สำหรับสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน ซึ่งได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จและเปิดใช้งำนตั้งแต่เปิดเรียนภำคเรียนต้น ปีกำรศึกษำ 2543

ในวันที่ 26 กันยำยน 2551 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้มีมติ
อนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักคอมพิวเตอร์” เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ เพื่อเป็น
พ.ศ.2551
หน่วยงำนกลำงที่ทำหน้ำที่ในกำรวำงแผน กำรกำหนดนโยบำยด้ำนคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรให้ บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำด้ำนกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย ให้กับนิสิตนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปอย่ำง
มีป ระสิ ท ธิภ ำพ และเป็ น หน่ ว ยงำนกลำงเพื่ อกำกับ ดูแลกำรบริห ำรจัด กำรด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน
และวัตถุประสงค์
ปรัชญา (Philosophy)
“ไอซีทีภิวัฒน์ สนับสนุนการบริหาร
จัดการสมัยใหม่สร้างความพึงพอใจ
สู่ผู้ใช้และสังคม”

ปณิธาน (Resolution)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรขับเคลื่อนสู่กำรเป็น
SMART University ภำยใน 5 ปี

มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็น
เอกภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงำนกลำงในกำรจั ด หำและพั ฒ นำระบบไอซี ที ส นั บ สนุ น กำรบริห ำรจั ด กำร
สมัยใหม่ สำหรับกำรพัฒนำภำยใต้กรอบกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย
2. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรด้ ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร สนั บ สนุ น ด้ ำนกำรจัด กำรเรีย น
กำรสอน และกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ แก่นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ต ลอด
ชีวิต
4. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำงำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสถำบันให้มีควำมทันสมัย
5. เพื่ อ จั ดตั้ งศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ และศูน ย์ ท ดสอบทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์เพื่ อเตรียมควำมพร้อ มด้ ำน
Literacy ด้วยกำรสอบออนไลน์ตำมมำตรฐำนสำกล

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

ภาพการพัฒนาสานักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำน ซึ่งประกอบด้วยห้องต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำม
ดูแลรับผิดชอบกำรให้บริกำรค้นคว้ำ สำหรับกำรเรียนกำรสอน และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนดำเนินกำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดังนี้
1. ห้อง Edu Roam (ห้องโถงใหญ่ ชั้น 1)

2. ห้อง Active Learning (ห้องเรียนรู้ย่อย ชั้น 3)

3. ห้อง Data Center (ชั้น3)
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4. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ต (ชั้น 5)

5. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำหรับกำรเรียนกำรสอน (ชั้น 6)

6. ห้องโถงบริเวณด้ำนหน้ำสำนักคอมพิวเตอร์ (ชั้น 8)

7. ห้องปฏิบัติงำนบุคลำกร สำนักคอมพิวเตอร์ (ชั้น 8)

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์
8. ห้องรับรองวิทยำกร (ชั้น 9)

9. ห้องบันทึกและตัดต่อวีดิโอสำหรับกำรอบรม (ชั้น 9)

10. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สำหรับกำรฝึกอบรม (ชั้น 9)
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11. ห้องบันทึกสื่อกำรสอน (ชั้น 9)

12. ห้องประชุม (ชั้นลอย)

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

โครงสร้างองค์กร
ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ เป็ น หน่ ว ยงำนกลำงสนั บ สนุ น วิ ช ำกำรทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทำหน้ำที่วำงแผนพัฒ นำ สนับสนุน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตลอดจนบริกำรวิชำกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรภำยของมหำวิทยำลัย และบุคคลภำยนอกเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพ เพิ่มพูนควำมรู้ เสริมสร้ำงทักษะ ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมำตรฐำน
ของมหำวิทยำลั ย และสำนั กงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ สำนั ก คอมพิวเตอร์ มีกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน
ประกอบด้ ว ย 6 ฝ่ ำ ย ได้ แ ก่ ส ำนั ก งำนผู้ อ ำนวยกำร ฝ่ ำ ยระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ ำ ย ฝ่ ำยระบบ
สำรสนเทศ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรไอซีที ฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร และฝ่ำยซ่อมบำรุง ซึ่งร่วมกันดำเนินงำนใน
หน่วยงำนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
ไอซีที

ฝ่ำยห้องปฏิบัติกำร
และบริกำร

แผนภาพที่ 1 โครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของสำนักคอมพิวเตอร์

ฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ

ฝ่ำยซ่อมบำรุง
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อธิการบดี
คณะกรรมการอานวยการ
ไอซีที

รองอธิการบดี
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการประจา

ผู้อานวยการ

สานักคอมพิวเตอร์

สานักคอมพิวเตอร์

สานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

-

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

งำนบริหำรและธุรกำร
งำนคลังและพัสดุ
งำนนโยบำยและแผน
งำนประกันคุณภำพ

- งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
- งำนบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ
- งำนประสำนงำนระบบสำรสนเทศ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- งำนบริหำรเครือข่ำย
- งำนบริกำรเครือข่ำย

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
- งำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
- งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร

ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที

ฝ่ายซ่อมบารุง
- งำนซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
- งำนบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนฮำร์ดแวร์

แผนภาพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักคอมพิวเตอร์

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสานักคอมพิวเตอร์ประจาปีงบประมาณ 2563
1. คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
1. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์
ผลงำม
2. ผู้ช่วยศำตรำจำรย์วิชุณี
สำรสุวรรณ
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อลิสำ
ทรงศรีวิทยำ
5. ดร.ขจรศักดิ์
สังข์เจริญ
6. อำจำรย์ ดร.ปวิช
ผลงำม
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์
8. นำงสำวอรุณี
คู่วิมล
เถำสมบัติ
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี
เทิดบำรมี

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการดาเนินงานสานักคอมพิวเตอร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

อำจำรย์ ดร.สุรินทร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชุณี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี
นำงสำวบังอร
นำงสำวบุรพร
นำยวีรวุฒิ
นำยวิชชำ
นำยรณกร
นำยนพฤทธิ
นำยภักดี
นำยณัฏฐพล
นำยประทีป
นำยพงศ์ศักดิ์
นำยสำธิต
นำยวุฒิพงศ์
นำยเดชอำคม
นำยจักรพงศ์
นำยธรรมศักดิ์
นำงสุพิศ

ผลงำม
เถำสมบัติ
สำรสุวรรณ
เทิดบำรมี
เหล่ำปิ่นเพชร
ศรีสุวรรณ
ฉัตรธนโชติสกุล
สุขรัตน์
เรี่ยวแรง
จันกลิ่น
โตแดง
จิรพัฒนำกุล
ขันธวุธ
บำรุงจิตต์
ถนอมศักดิ์
โพธิ์เย็น
คดเกี้ยว
จิตรแก้ว
จลำสุภ
รุกขชำติ

ประธำน
รองประธำน
รองประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ที่ตั้งสานักคอมพิวเตอร์
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภำพ 15 ถนนอิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร 10600.
อำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ (ทัต บุนนำค) ชั้น 8
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1722-23, 1988
http://cc.bsru.ac.th

เวลาเปิดทาการ
เปิดภำคเรียน
วันจันทร์ – วันอำทิตย์
ปิดภำคเรียน
วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลำ 08.30 น. – 19.30 น.
เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอัตรากาลังสานักคอมพิวเตอร์
บุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกอบด้วยอำจำรย์ และ
บุคลำกร รวม 20 คน จำแนกตำมประเภท ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมำณ 2563
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจา (ข้าราชการ)
อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณบารุงการศึกษา)
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)
รวม

จานวน (คน)
1
3
5
6
2
3
20

ข้อมูลอัตรากาลังสานักคอมพิวเตอร์
2%

7%

13%

50%
15%

5%
8%

อาจารย์ประจา (ข้าราชการ)

อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณบารุงการศึกษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)

รวม

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลอัตรำกำลังสำนักคอมพิวเตอร์
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ตารางที่ 2 บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์จำแนกตำมตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2563
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

คณะผู้บริหาร
1.
อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม
2.
ผศ.ดร.นิศำกร เถำสมบัติ
3.
ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
4.
ผศ.ดร.ดุษฎี เทิดบำรมี
สานักงานผู้อานวยการ
5.
นำยธรรมศักดิ์ จลำสุภ
6.
นำยจักรพงศ์ จิตรแก้ว
7.
นำงสุพิศ รุกขชำติ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
8.
นำยนพฤทธิ จันกลิ่น
9.
นำยภักดี โตแดง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
10.
นำงสำวบังอร เหล่ำปิ่นเพชร
11.
นำยวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติสกุล
12.
นำยวิชชำ สุขรัตน์
13.
นำงสำวบุรพร ศรีสุวรรณ
14.
นำยรณกร เรี่ยวแรง
ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที
15.
นำยเดชอำคม คดเกี้ยว
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
16.
นำยสำธิต ถนอมศักดิ์
17.
นำยณัฏฐพล จิรพัฒนำกุล
ฝ่ายซ่อมบารุง
18.
นำยประทีป ขันธวุธ

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง

ปร.ด. (กำรจัดกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี)
ปร.ด. (กำรจัดกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี)
คอ.ม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. นวัตกรรมกำรเรียนรู้และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร

ค.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษำ)

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสำหกรรม)

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

ปวช.(ช่ำงอุตสำหกรรม)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสำหกรรม)

ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสำหกรรม)

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำพนักงำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์

19.

นำยพงศ์ศักดิ์ บำรุงจิตต์

ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

20.

นำยวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการบริหารสานักคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์ 
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 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ 
 สานักงานผู้อานวยการ
รับผิดชอบงำนที่เกี่ยวข้องกับแผน
นโยบำย กำรบริหำรและจัดกำรของ
สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 งำนดังนี้
งำนบริหำรและธุรกำร ได้แก่
งำนสำรบรรณ งำนธุรกำร
งำนบุคคล และงำนอำคำรสถำนที่
งำนคลังและพัสดุ ได้แก่
งำนกำรเงิน/บัญชี และงำนพัสดุ
งำนนโยบำยและแผน ได้แก่
งำนแผนงำนและโครงกำร งำนแผน
งบประมำณ งำนแผนอัตรำกำลัง
งำนพัฒนำบุคลำกร และ
งำนประเมินผลกำรดำเนินงำน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ
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 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รับผิดชอบงำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ทำหน้ำที่ควบคุมดูแล ประสำนงำน บำรุงรักษำ
และบริกำรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ซึ่งแบ่งเป็น 2 งำนดังนี้
งำนบริหำรเครือข่ำย ได้แก่
งำนวำงแผนและวิศวกรรมเครือข่ำย
งำนระบบคอมพิวเตอร์หลัก
และงำนประสำนงำน
งำนบริกำรเครือข่ำย ได้แก่
งำนสนับสนุนและบริกำรเครือข่ำย
งำนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์หลักและเครือข่ำย
งำนบำรุงรักษำ งำนควบคุมระบบเครือข่ำย
และควำมมั่นคงของระบบ งำนบริกำรปรึกษำ
และทดสอบด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำย

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ
รับ ผิดชอบงำนระบบสำรสนเทศ ประสำนงำน วิเครำะห์ ออกแบบ พัฒ นำและบำรุงรักษำ
ฐำนข้อมูล ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (MIS : Management Information System) และ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) รวมทั้งกำรให้
คำปรึกษำแก่ผู้ใช้ระบบงำน ซึ่งแบ่งเป็น 3 งำนดังนี้
งำนพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ ได้ แ ก่ งำนวิเครำะห์ แ ละออกแบบระบบ งำนพั ฒ นำระบบ
สำรสนเทศ งำนระบบฐำนข้อมูล งำนพัฒนำเว็บไซต์
งำนบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ ได้แก่ งำนตรวจสอบและดูแลระบบ งำนบำรุงรักษำระบบ
งำนประสำนงำนระบบสำรสนเทศ ได้แก่ งำนให้บริกำร และปรึกษำด้ำนระบบสำรสนเทศ
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 ฝ่ายบริการวิชาการไอซีที
รับผิดชอบงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งแบ่งเป็น
3 งำนดังนี้
งำนบริหำรวิชำกำรไอซีที ได้แก่ งำนวำงแผน
โครงงำนอบรมวิชำกำรด้ำนไอซีที งำนคู่มือ ตำรำ
และเอกสำรเผยแพร่ เกี่ยวกับงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
และระบบสำรสนเทศ ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก มหำวิทยำลัย
งำนบริกำรวิชำกำรไอซีที ได้แก่ งำนฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอซีที งำนจัดหำโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำร
ประสำนงำนร่วมมือกับมหำวิทยำลัยจัดสัมมนำทำง
วิชำกำรและกำรบรรยำยพิเศษ
งำนประชำสัมพันธ์ ได้แก่ งำนเผยแพร่ควำมรู้
และข่ำวสำรด้ำนไอซีที ที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ
โดยผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ
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 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
รับผิดชอบงำนปฏิบัติกำรและงำนบริกำร
ทำหน้ำที่ซ่อมบำรุงและจัดบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
กำรบริกำรวิชำกำร รวมทั้งให้คำปรึกษำ
ด้ำนคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้บริกำร ซึ่งแบ่งเป็น 2 งำน
ดังนี้
งำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ งำนพัฒนำ
ติดตัง้ และบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
งำนบริกำรซอฟต์แวร์ งำนบริกำรซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่บุคลำกร/หน่วยงำน
ในมหำวิทยำลัย
งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร ได้แก่
งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรสำหรับกำรเรียน
กำรสอน งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรสนับสนุน
กำรค้นคว้ำของผู้ใช้บริกำร
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 ฝ่ายซ่อมบารุง
รับผิดชอบหน้ำที่กำรซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
และให้คำปรึกษำด้ำนฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ซึ่งแบ่งเป็น 2 งำน ดังนี้
งำนซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
งำนบริกำรให้คำปรึกษำด้ำนฮำร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

นโยบายสานักคอมพิวเตอร์
1. นโยบายพัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูล
(Data Center) กำรส ำรองข้อมูล (Backup and Recovery) ระบบเครือข่ำยภำยใน (LAN) ระบบเครือข่ำย
อิน เทอร์เน็ ต กำรใช้งำนระบบประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ (Cloud Computing) เครื่องคอมพิ ว เตอร์แม่ ข่ำย
อุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในกำร
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและดำเนินไปตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศ
มาตรการ
1. พั ฒ นำระบบโครงสร้ ำงพื้ น ฐำนด้ ำนเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ที่ รองรับ กำรต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของ
มหำวิทยำลัยเพื่อรองรับกำรเป็น SMART University
2. พั ฒ นำกำรเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำยและกำรให้ บ ริก ำรไปยั งทุ ก พื้ น ที่ ข องมหำวิท ยำลั ยได้ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและทั่วถึง
3. พัฒนำห้องให้บริกำรคอมพิวเตอร์มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงพอกับนักศึกษำ และ
บุคลำกรโดยมุ่งเน้นกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ
2. นโยบายบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อ
การเป็น SMART University
นำเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้เพื่อพัฒ นำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลั ยให้ เกิดประสิทธิภ ำพโดยกำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำรและกำรตั ดสินใจให้ เป็น
มำตรฐำนและให้สำมำรถสนับสนุนกำรทำงำนของส่วนงำนทุกระดับในมหำวิทยำลัย
มาตรการ
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจของมหำวิทยำลัยและมีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจสำหรับผู้บริหำร (Executive System
: EIS) และระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลองค์กร (Business Intelligence) เพื่อใช้วำงแผนและตัดสินใจจำกข้อมูล
ในอดีต เพื่อคำดกำรณ์ แนวโน้ มที่อำจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำรนำ Big Data มำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรบริห ำร
จัดกำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
3. เป็นศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้แบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกำรจัดพัฒนำหลักสูตรออนไลน์
แบบเปิดสำหรับมวลชน ( Massive Open Online Courses : MOOCs)
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) นำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรงำนที่เหมำะสม
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3. นโยบายส่งเสริมสมรรถนะทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและชุมชน
มุ่ งพั ฒ นำศั ก ยภำพของนั ก ศึ ก ษำ(Smart Student) บุ ค ลำกร(Smart Staff) อำจำรย์ (Smart
Teacher) ของมหำวิทยำลัยให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนดิจิทัลและกำรใช้ประโยชน์ของสำรสนเทศในยุคปัจจุบัน
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น SMART University ภำยใน ๔ ปี
มาตรการ
1. นักศึกษำมีสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ของ
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน
2. อำจำรย์และบุคลำกรมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับสมรรถนะของสำยงำนและ
วิชำชีพ
3. พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมสมรรถนะทักษะดิจิทัล มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนกำรจัดกำร
กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ให้แก่อำจำรย์ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและ
บุคคลภำยนอกหรือชุมชน
4. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่ วยงำนภำยนอกในกำรพัฒ นำระบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนแบบ
ออนไลน์และกำรสอบมำตรฐำนทำงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกร
4. นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมีควำมมั่นคง ปลอดภัย พร้อม
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ ตลอดจนอำจำรย์ บุ คลำกร และนักศึกษำ ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยและกำรพัฒนำทักษะควำมรู้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงำนลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกโจมตีหรือภัย
คุกคำมและลดควำมเสียหำยจำกผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
มาตรการ
1. พัฒนำระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยมีควำมมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้
งำนได้ตลอดเวลำ
2. ส่งเสริมให้คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
5. นโยบายส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสานักคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรงำนสำนักคอมพิวเตอร์ให้มี ประสิทธิภำพ
ตำมหลั ก บริห ำร ได้ แก่ ระบบบริ ห ำรจั ด กำร กำรจั ดซื้ อจัด จ้ำง กำรบริห ำรงบประมำณ กำรเงิน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภำพต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริม กำรพัฒนำผลงำนรำยบุคคลเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้ง
กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและบุคคลทั่วไป ตำมค่ำนิยมของสำนักคอมพิวเตอร์
คือ “บริกำรด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจผู้รับบริกำร อย่ำงมีคุณภำพ”
มาตรการ
1. มีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้
3. มีแผนจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับกำรทำงำนเฉพำะด้ำนของบุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์
4. ส่งเสริมพัฒ นำบุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภำพที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำผลงำนรำยบุคคลเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตำมกรอบระยะเวลำ
6. พัฒนำสภำพแวดล้อมขององค์กรให้เป็น Green Office
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กิจกรรมการดาเนินงานของสานักคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ 2563
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ในรอบปี พ.ศ.2562 - 2563 งานระบบเครือข่ายให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ทั้งเครือข่ายมีสาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) โดยจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานและข้อมูล
การจราจรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 และ 2560 โดยระบบเครือ ข่ำยอิน เทอร์เน็ ตแบบ Leased Line ที่ เชื่อ มต่อ กั บ
เครือข่ำยของ Uninet ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ และทำงมหำวิทยำลัยได้ทำกำรเช่ำเส้นทำง
อินเทอร์เน็ตสำรองในกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ ISP เอกชน เพื่อให้เกิดควำมเสถียรภำพในกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมดังรูป

แผนภาพที่ 3 แสดงกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยสุริยะภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure
กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในมหำวิทยำลัย มีโครงข่ำยในกำรเชื่อมต่อจำกสำนัก
คอมพิวเตอร์อำคำรสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ (ทัต บุนนำค) กระจำยไปตำมอำคำรต่ำง ๆ ด้วย
โครงข่ำย เส้นใยแก้วนาแสง (FIBER OPTIC) แบบ Single-Mode Fiber ที่สามารถรองรับอัตรำกำรส่งถ่ำย
ข้อมูลมำกว่ำ 1 Gbps ให้รองรับกำรควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้อย่ำงทั่วถึง ดังรูป

แผนภาพที่ 4 แสดงกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยสุริยะภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
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อุปกรณ์เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1. อุปกรณ์เครือข่ำย Router 1 ตัวทำหน้ำที่เพื่อเชื่อมต่อกับ ISP ของ Uninet มีอัตรำกำรส่งถ่ำย
2. ข้อมูล 1 Gbps ภำยในประเทศและต่ำงประเทศแชร์ และ ISP ของเอกชน มีอัตรำกำรส่งถ่ำย
ข้อมูล 300 Mbps ภำยในประเทศและ 600 Mbps ต่ำงประเทศ
3. อุปกรณ์เครือข่ำย Firewall ตัวทำหน้ำที่ป้องกันกำรบุกรุกในระบบเครือข่ำย และยังควบคุมกำร
เข้ำใช้งำนทรัพยำกรเครือข่ำย โดยแบ่งโซนสิทธิดังนี้ 1) โซน เครื่องserverของมหำวิทยำลัยหลัก (DMZ1),
2) โซน เครื่องserverของหน่วยงำนต่ำงๆ (DMZ 2) ,3) โซนอินเทอร์เน็ต (Internet) ภำยนอกมหำวิทยำลัย
และ 4) โซนอินทรำเน็ต (Intranet) ภำยในมหำวิทยำลัย
4. อุปกรณ์เครือข่ำย ระดับโซนอินทรำเน็ต (Intranet) ภำยในมหำวิทยำลัย มีดังนี้
3.1) ระดับ Core Switch ทำหน้ำที่เป็นอุปกรณ์ห ลักที่ทำกำรเชื่อมต่อไปยังอำคำรอื่น ๆ โดย
อุป กรณ์ที่ทำงำนระดับนี้ จะติดตั้งอยู่เครือข่ำยส่วนกลำง สำนักคอมพิวเตอร์ และบำงอำคำรที่มีจุดกระจำย
ออกไปอีกหลำยๆอำคำร
3.2) ระดับ Distribute Switch ทำหน้ำที่เป็นอุปกรณ์หลักของแต่ละอำคำรเพื่อรับกำรเชื่อมต่อ
สัญญำณจำก Core Switch ไปกระจำยสัญญำณกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในอำคำรนั้นๆ
3.3) ระดั บ Access Switch ท ำหน้ ำที่เพื่ อรับ กำรเชื่อ มต่ อสั ญ ญำณจำก Distribute Switch
ของอำคำรนั้นๆ และกระจำยสัญญำณเครือข่ำยให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระหว่ำงชั้นภำยในอำคำรนั้นๆ
4. อุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำย (Suriya WiFi) จำนวนอุปกรณ์เครือข่ำยกระจำยสัญญำณไร้สำย Access
Point ติดตั้งทั่วมหำวิทยำลัย มำกกว่ำ 500 จุด

หน้าที่หลักของฝ่ายระบบเครือข่าย
ทำหน้ำที่ควบคุมดูแล ประสำนงำน บำรุงรักษำ วำงแผนด้ำนระบบเครือข่ำย สนับสนุนและบริกำร
เครือข่ำย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่ำย ควบคุมระบบเครือข่ำยและควำมมั่นคงของระบบ ให้บริกำร
ปรึกษำและทดสอบด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำย
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การพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
ในปี 2563 ฝ่ำยระบบสำรสนเทศได้พัฒนำเว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลัย http://www.bsru.ac.th
โดยดำเนิ น กำรปรับ รูป ภำพ (Icon) และ Layout ของเว็บไซต์ ให้ พอดีกับกำรแสดงผลบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
(Responsive) ได้ดียิ่งขึ้น, จัดทำระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์, จัดทำลิงก์เชื่อมโยงกำรดำเนินกำรแสดงเจตจำนงค์
กำรบริ ห ำรงำนด้ว ยควำมซื่อสั ตย์ สุ จ ริต มีคุ ณ ธรรม และควำมโปร่งใส ของอธิกำรบดีมหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ, จัดทำ LINE@ ในนำมของมหำวิทยำลัย และในนำมของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน
กำรเพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพในกำรประชำสั มพั น ธ์ข่ำวสำร และปรับ ปรุ งในส่ ว นของข่ำวประชำสั มพั นธ์ใหม่ ที่ มี
กำรแสดงผลของข้อมูลชัดเจนมำกขึ้น
ปี 2562

ปี 2563
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การพัฒนาระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ URL : (http://www2.bsru.ac.th/tellme)

การพัฒนาลิ้งค์เชื่อมโยงการดาเนินงานการแสดงเจตจานงในการบริหารงาน (MORALITY)
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สามารถเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ได้ผ่านเว็บเบราเซอร์

หน้าเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

http://www.bsru.ac.th/news
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การพัฒนาจัดทา LINE Official Account ในนามของมหาวิทยาลัย และในนามของสานัก
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร รวมถึ ง การ
ให้บริการผ่านในช่องทางนี้

การพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักคอมพิวเตอร์
http://cc.bsru.ac.th/

หน้าเว็บไซต์
สานักคอมพิวเตอร์ (เดิม)

หน้าเว็บไซต์
สานักคอมพิวเตอร์ (ใหม่)
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การพัฒนาการให้บริการเชื่อมโยงเว็บไซต์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สานักคอมพิวเตอร์นอกจากจะพัฒ นาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหน้าที่สาคัญในการ
ให้บ ริการเชื่อมโยงเว็บ ไซต์ห น่ วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกของผู้เข้ามาใช้
บริการ

http://edu.bsru.ac.th/

http://human.bsru.ac.th
/

http://sci.bsru.ac.th/

http://ms.bsru.ac.th/

โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ทางคอมพิวเตอร์
งำนระบบสำรสนเทศได้ ดำเนินกำรจัดซื้อและจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ทำงคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ
กำรใช้งำนให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์ทำงคอมพิวเตอร์
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การบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2563 งำนระบบสำรสนเทศ ได้มีกำรดำเนิน กำรประชุมแจ้งควำมก้ำวหน้ำ
กำรพัฒนำและบำรุงรักษำระบบฯ ต่อทำงคณะกรรมกำรสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของ
ระบบฯ เป็นอย่ำงดี

หน้ำเว็บไซต์ http://erpmis.bsru.ac.th

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบบริกำรกำรศึกษำ (ผ่ำนเว็บไซต์) https://mis.bsru.ac.th
2. ระบบงำนรับสมัคร (ออนไลน์)
3. ระบบบริ ก ำรกำรศึ ก ษำ อำทิ เ ช่ น ระบบฐำนข้ อ มู ล หลั ก ระบบกำรเงิ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ
ระบบลงทะเบียน ระบบจัดตำรำงเรียน ระบบประมวลผล ระบบงำนบริกำรทั่วไป
4. ระบบงำนรับสมัคร
5. ระบบกิจกำรนิสิตนักศึกษำ
6. ระบบสำเร็จกำรศึกษำและภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
7. ระบบวิเทศสัมพันธ์และภำษำ
8. ระบบฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบงบประมำณ
2. ระบบจัดซื้อ/จัดจ้ำง
3. ระบบคลังพัสดุ
4. ระบบกำรเงิน
5. ระบบบัญชี
6. ระบบต้นทุนต่อหน่วย
7. ระบบบริหำรงำนบุคลำกร
8. ระบบเงินเดือน
9. ระบบข้อมูลสำรสนเทศสำหรับกำรประกันคุณภำพ
10. ระบบแสดงข้อมูลบุคลำกรผ่ำนอินเทอร์เน็ต http://erp.bsru.ac.th
11. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสำร http://doc.bsru.ac.th

ฝ่ายระบบสารสนเทศได้ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยสามารถนาไปใช้ประโยชน์กับองค์กร
ประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบจั ด กำรผู้ ใ ช้ ง ำนอิ น เทอร์ เ น็ ต (นั ก ศึ ก ษำ&บุ ค ลำกร)
URL : http://acc.bsru.ac.th
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2. ระบบปฏิทินกิจกรรม
URL : http://calendar.bsru.ac.th

3. ระบบบริ ห ำรจั ด กำรครุ ภั ณ ฑ์
URL : http://ccams.bsru.ac.th
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4. ระบบจองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร / ห้ อ งอบรม
URL : http://booking.bsru.ac.th
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5. ระบบรำยงำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกร สำนั ก คอมพิ ว เตอร์
URL : http://portfolio.bsru.ac.th
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6. ระบบแจ้ ง ปั ญ หำ
URL : http://task.bsru.ac.th

7. ระบบเบิ ก จ่ ำ ยสวั ส ดิ ก ำรพนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย งบแผ่ น ดิ น
URL : http://welfare.bsru.ac.th
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8. ระบบเบิ ก จ่ ำ ยสวั ส ดิ ก ำรพนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย งบรำยได้
URL : http://welfare2.bsru.ac.th
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9. ระบบประเมิ น ผู้ ร่ ว มงำน
URL : http://pa.bsru.ac.th
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10. ระบบ E-meeting online (จัดกำรเอกสำร)
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11. ระบบเอกสำรกำรประชุ ม ออนไลน์
URL : http://meeting.bsru.ac.th

13. ระบบประเมินกำรปฏิบัติงำน
URL : http://survey.bsru.ac.th
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14. ระบบ METER-UNIT MANAGEMENT

15. ระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำ มคอ.7
URL : http://tqfinfo.bsru.ac.th
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16. ระบบสนับสนุนข้อมูลระบบประกันคุณภำพ
URL : http://qa.bsru.ac.th

17. พัฒนำสมรรถนะทักษะทำงดิจิทัล
URL : http://dldc.bsru.ac.th
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18. ระบบสมัครนักศึกษำ
URL : http://admission.bsru.ac.th
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18. ระบบจองรถยนต์ของมหำวิทยำลัย
URL : http://car.bsru.ac.th
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19. ระบบลงเวลา (Work from Home) (บุคลากร สายสนับสนุน)
URL : http://work.bsru.ac.th

21.ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
URL : http://training.bsru.ac.th
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22. ระบบตรวจสอบวุฒิบัตรอบรมออนไลน์
URL : http://cert.bsru.ac.th/

23. ระบบรำยงำนกำรสแกนนิ้ว (บุคลำกร สำยสนับสนุน)
URL : http://cert.bsru.ac.th
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ระบบจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ และรักษำควำมปลอดภัย
ของเครือข่ำย เพื่อให้สอดคล้องกับ “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
และ “ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ให้ บ ริ ก ำร พ.ศ. 2550 ท ำให้ ก ำรเข้ ำ ใช้ ง ำนอิ น เทอร์ เน็ ต ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยภำยใน
มหำวิทยำลัย ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อระบุตัวตนในกำรเข้ำ
ใช้อินเทอร์เน็ต
งำนระบบสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงและพัฒ นำระบบอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมสะดวก
ให้แก่ผู้เข้ำใช้งำนในระบบ และมีกำรอบรมเสริมทักษะในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบให้แก่บุคลำกรสำนัก
คอมพิวเตอร์ในฝ่ำยต่ำง ๆ
ในปี พ.ศ. 2562-2563 ได้ มี ก ำรน ำข้ อมู ล จำกระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริห ำรงำน (MIS) ของ
มหำวิทยำลัยที่มีข้อมูลของนิสิตนักศึกษำที่สมัครเรียนใหม่ โดยนำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดกำรแบ่งตำมสำขำวิชำ
และคณะต่ำงๆ เพื่อนำเข้ำสู่ระบบฯ ช่วยลดขั้นตอนกำรเปิดรับสมัครลงทะเบียนใหม่ในระบบฯ ทำให้นิสิต
นักศึกษำ สำมำรถเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตได้ตำมปกติ
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ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ เล็ ง เห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ ค ลำกร ให้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้ เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก
เทคโนโลยี โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมกำรอบรม
สัมมนำ ศึกษำดูงำน และกำรประชุม ที่จัดขึ้นทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยโดยหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อนำมำใช้สนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนสู่กำรพัฒนำองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
การประชุม อบรม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตารางที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมำณ 2563
เรื่อง

วันเวลา/สถานที่

การใช้งานแอปพลิเคชัน TEAMS (ภาคปฏิบัติ) อบรมออนไลน์ โดยผ่าน Application
สาหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุม
Microsoft Teams
ออนไลน์
วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงข้อมูล
อบรมออนไลน์ โดยผ่าน Application Zoom
โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มบส.
วันที่ 14 พฤษภำคม 2563
การจัดประชุม / อบรมออนไลน์ด้วย
อบรมออนไลน์ โดยผ่าน Application
Microsoft Teams
Microsoft Teams
วันที่ 11 พฤษภำคม 2563
การพัฒนาความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลและ อบรมออนไลน์ โดยผ่าน Application Zoom
แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย
โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มบส.
วันที่ 7 พฤษภำคม 2563
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Forms
อบรมออนไลน์ โดยผ่าน Application
สาหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์
Microsoft Teams
วันที่ 20 เมษำยน 2563

ประเภท
อบรม

อบรม

อบรม

อบรม

อบรม

49

50

Annual Report 2020 : Office of Computing

ตารางที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
เรื่อง

วันเวลา/สถานที่

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams อบรมออนไลน์ โดยผ่าน Application
ในการจัดการเรียนการสอน
Microsoft Teams
วันที่ 13 เมษำยน 2563
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระบบปฏิบัติการ iOS
6-7 และ 13-14 มีนาคม 2563
โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
วันที่ 17 – 18 กุมภำพันธ์ 2563
เจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ 25632566
ประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
วันที่ 30 – 31 มกรำคม 2563
ดิจิทัลคอนเทตน์ “อาชีพนักพัฒนา
ระบบ”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดาเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
15-17 ม.ค. 2563
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40
สร้าง Chatbot ด้วย Chatfuel และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Integromat เพื่องานบริการสารสนเทศ 17 ม.ค. 2563

ประเภท
อบรม

Workshop
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร
อบรม/สอบ
ประเมิน

ประชุม

Workshop
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ICT
สำนักคอมพิวเตอร์โดยงำนบริกำรวิชำกำร ICT มีควำมมุ่งมั่นด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งประกอบด้วยภำรกิจด้ำนงำนวำงแผนโครงกำรอบรมวิชำกำรด้ำน
ICT งำนผลิตคู่มือ ตำรำ และเอกสำรเผยแพร่ งำนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน ICT กำรเผยแพร่ควำมรู้และ
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับ ICT ที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ตลอดจนพัฒนำบทเรียนออนไลน์ เพื่อนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย โดยไม่จำเป็นต้องเรียน
ในห้องเรียนเท่ำนั้นทำให้บทเรียน e-learning จึงมีควำมสำคัญเพิ่มมำกขึ้น เพรำะช่วยเสริมกำรเรียนกำรสอน
ตำมปกติทำให้นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรศึกษำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

โครงการจัดฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 4 หลักสูตรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมำณ 2562
ลาดับ

หลักสูตรการอบรม

วันที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

1.

กำรใช้งำน Microsoft
Excel เบื้องต้น (กิจกรรม
พัฒนำทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์)

แบ่งกำรอบรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วันที่ 11 มีนำคม 2562
กลุ่มที่ 2 วันที่ 18 มีนำคม 2562

45 คน/
กลุ่ม

กำรเข้ำใช้งำนระบบ
BSRU e-learning ใน
ส่วนของกำรเพิ่มข้อสอบ
ในระบบ

แบ่งกำรอบรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วันที่ 26 มีนำคม 2562
กลุ่มที่ 2 วันที่ 27 มีนำคม 2562

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนด้วยระบบ Office
365 Education สำหรับ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
กำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรใน
มหำวิทยำลัยฯ

แบ่งกำรอบรมเป็น 4 Section ดังนี้
Section 1 วันที่ 25 มิถุนำยน 2562 (เช้ำ)
Section 2 วันที่ 25 มิถุนำยน 2562 (บ่ำย)
Section 3 วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 (เช้ำ)
Section 4 วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 (บ่ำย)
แบ่งกำรอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วันที่ 9 กรกฎำคม 2562
กลุ่มที่ 2 วันที่ 10 กรกฎำคม 2562 (เช้ำ)
กลุ่มที่ 3 วันที่ 10 กรกฎำคม 2562 (บ่ำย)

นักศึกษำ สำขำ
กำรประชำสัมพันธ์
และกำรสื่อสำร
องค์กำร คณะ
วิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย
มบส.
นักศึกษำ สำขำ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย
มบส.
อำจำรย์ และ
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย
มบส.

2.

3.

4.

5.

กำรซ่อมบำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์

รวม

นักศึกษำสำขำ
วิทยำศำสตร์ทวั่ ไป
,สำขำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และสำขำ
กำรจัดกำรโลจิ
สติกส์
มหำวิทยำลัย
มบส.
นักศึกษำ สำขำ
วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์

30 คน/
กลุ่ม

วิยากร
ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำร
สำนักคอมพิวเตอร์ มบส.

คุณเดชอำคม คดเกี้ยว
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์
มบส.

40 คน/
Section

บริษัท ไมโครซอฟท์
ประเทศไทย จำกัด

40 คน/
กลุ่ม

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
คุณเดชอำคม คดเกี้ยว
คุณวีระวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์
มบส.

80 คน

คุณประทีป ขันธวุธ
คุณวุฒิพงศ์ โพธิเ์ ย็น
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์
มบส.

400
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โครงการจัดฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 5 หลักสูตรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมำณ 2563
ลาดับ

หลักสูตรการอบรม

1.

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 :
กำรใช้ Microsoft office 365

วันที่ 2 ตุลำคม 2562

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 :
กำรใช้ Microsoft office 365
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 :
กำรใช้ Microsoft office 365
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 :
กำรใช้ Microsoft office 365
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 : กำรใช้
Microsoft office 365

วันที่ 10 ตุลำคม 2562

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 :
กำรใช้ Microsoft office 365
กำรใช้ Microsoft Excel
ขั้นพื้นฐำน

วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562
รอบที่ 1 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลำ 13.00 – 16.00 น.

8.

กำรใช้ Microsoft Excel
ขั้นพื้นฐำน

วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2562

9.

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 :
กำรใช้ Microsoft office 365

วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
รอบที่ 1 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลำ 13.00 – 16.00 น.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

วันที่ดาเนินการ

วันที่ 16 ตุลำคม 2562

วันที่ 28 ตุลำคม 2562
รอบที่ 1 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลำ 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษำสำขำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำ
สื่อสำรมวลชน
คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำกำร
ท่องเที่ยว
คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร
คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำ
เทคโนโลยีสำหรับ
วิทยำศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำ
สำธำรณสุขศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ฯ
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำ
สำธำรณสุขศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ฯ
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.

จานวน
คน
28 คน

วิทยากร
ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
คุณเดชอำคม คดเกี้ยว
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์

มบส.
39 คน

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

29 คน

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

27 คน/
รอบ

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

33 คน

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

34 คน/
รอบ

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

50 คน

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

50 คน

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

46 คน/
รอบ

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
คุณเดชอำคม คดเกี้ยว
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์

มบส.

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

53

ตารางที่ 5 หลักสูตรโครงกำรจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
จานวน
คน

วิทยากร

คณำจำรย์ประธำน
สำขำวิชำต่ำง ๆ
ภำยใน มหำวิทยำลัย
มบส.

53 คน

นำยวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล

วันที่ 13 มีนำคม 2563

นักศึกษำสำขำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย มบส.

31 คน

แบ่งกำรอบรมเป็น 2 รอบดังนี้
วันที่ 25 มีนำคม 2563
รอบที่ 1 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลำ 13.00 – 16.00 น.

นักศึกษำ สำขำบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ คณะ
วิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.

44 คน/
รอบ

แบ่งกำรอบรมเป็น 2 รอบดังนี้
วันที่ 1 เมษำยน 2563
รอบที่ 1 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลำ 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 8 เมษำยน 2563
รอบที่ 1 เวลำ 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลำ 13.00 – 16.00 น.

44 คน/
รอบ

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

44 คน/
รอบ

ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์ มบส.

วันที่ 13 เมษำยน 2563
เวลำ 13.00 – 16.00 น.

นักศึกษำ สำขำบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ คณะ
วิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย มบส.
นักศึกษำสำขำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย มบส.
คณำจำรย์ และ
บุคลำกร ภำยใน มบส.

184 คน

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 20 เมษำยน 2563
เวลำ 13.00 – 15.00 น.

คณำจำรย์ และ
บุคลำกร ภำยใน มบส.

146 คน

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
เวลำ 14.00 – 16.00 น.

คณำจำรย์ และ
บุคลำกร ภำยใน มบส.

231 คน

บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด

ลาดับ

หลักสูตรการอบรม

10.

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับ
คณำจำรย์ บุคลำกร
และนักศึกษำ : กำรพัฒนำเว็บไซต์
เพื่อประชำสัมพันธ์สำขำวิชำ
โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563

วันที่ 22-23 กุมภำพันธ์ 2563

กำรใช้งำน Microsoft Word
พื้นฐำนและ
กำรประยุกต์ใช้

11.

12.

13.

กำรใช้งำน Microsoft Excel
พื้นฐำนและ
กำรประยุกต์ใช้

14.

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563

15.
16.
17.

กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft
Teams ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft
Forms สำหรับกำรสร้ำง
แบบทดสอบออนไลน์
กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน TEAMS
(ภำคปฏิบัติ) สำหรับกำรเรียนกำร
สอนและกำรจัดประชุมออนไลน์

วันที่ดาเนินการ

รวม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์

มบส.
ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
คุณเดชอำคม คดเกี้ยว
บุคลำกรสำนัก
คอมพิวเตอร์
มบส.
ผศ.วิชุณี สำรสุวรรณ
คุณเดชอำคม คดเกี้ยว
บุคลำกรสำนักคอมพิวเตอร์

มบส.

1,264
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สื บ เนื่ อ งจำก Covid-19 ที่ ร ะบำดอยู่ ในช่ ว งนี้ ปั จ จุ บั น ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ มบส. จึ ง ได้ มี ก ำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรอบรม และกำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจ จุบั น ซึ่งจะช่วยสนั บ สนุ น ทักษะ กระบวนกำร ประกอบกับช่วยให้ กำรทำงำนสะดวกขึ้นให้ กับอำจำรย์
บุคลำกร และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จึงได้จัดหลักสูตรกำรอบรมระยะสั้นที่ช่วย
ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติจริง รวมถึงกำรทำคลิปวีดิโอสั้น ๆ เพื่อเรียนรู้ย้อนหลัง พร้อมนำไปใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป ดังนี้
1. กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน TEAMS (ภำคปฏิบัติ) สำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดประชุม
ออนไลน์ (สำหรับอำจำรย์ และบุคลำกร มบส.) วันที่ 29 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.00 – 16.00 น.

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

2. กำรใช้ งำนโปรแกรม Microsoft Forms ส ำหรับ กำรสร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ วั น ที่ 20
เมษำยน 2563 เวลำ 13.00 – 15.00 น.
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3. กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft Teams ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วันที่ 13 เมษำยน 2563
เวลำ 14.00 – 16.00 น.

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

4. คลิปวีดิโอ กำรสมัครเข้ำใช้งำนระบบ e-learning มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

5. คลิปวีดิโอ กำรสร้ำงแบบวัดผลผู้เรียนแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Form
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6. กำรให้บริกำรสมัครใช้งำน BSRU MAIL

7. กำรให้บริกำรกำรสมัครใช้งำน Office 365

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

8. กำรให้บริกำรกำรผลิตสื่อกำรสอนสำหรับนำเสนอแบบออนไลน์ด้วย OBS-studio

9. กำรให้บริกำรระบบ VPN
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10. กำรให้บริกำรห้องผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบกำรสอนรูปแบบออนไลน์

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

11. กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มท ำควำมสะอำดเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ด้ ว ย
แอลกอฮอล์เพื่อฆ่ำเชื้อโรค เพื่อรองรับกำรสอบวัดสมิทธิภำพภำษำอังกฤษ CEFR ออนไลน์
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สำนักคอมพิวเตอร์โดยฝ่ำยซ่อมบำรุง ได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกำรซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย รวมถึงให้คำปรึกษำปัญหำ ข้อสงสัย ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยได้จัดให้มีบุคลำกร
เฉพำะทำงไว้คอยดูแลอย่ำงทั่วถึง ตำมภำรกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
โดยระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 ฝ่ำยซ่อมบำรุงได้ดำเนินกำรซ่อม
บำรุงครุภัณฑ์สำนั กงำนประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนต่ ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรวมทั้งสิ้ น
จำนวน 493 เครื่อง

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 6 กำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงำนประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

หน่วยงานที่รับบริกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะครุศำสตร์
คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
สำนักกิจกำรและนิสิตนักศึกษำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ
งำนเลขำนุกำร
งำนธุรกำร
กองคลัง
กองบริหำรงำนบุคล
กองอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภำยใน
สำขำภำษำอังกฤษ
สำธำรณสุข
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
วิทยำลัยกำรดนตรี
วิศวกรรม
กองนโยบำยและแผน
งำนพัสดุ
เทคนิคกำรแพทย์
ออกแบบนิเทศศิลป์
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สถำบันภำษำ
รัฐประศำสนศำสตร์
สำธิต
ประกันคุณภำพ
ฝ่ำยวิชำกำร
รวม

จานวนงานครั้งที่ให้บริการ
5
6
5
6
11
5
8
6
3
3
5
13
9
8
11
2
6
4
4
3
3
4
5
6
4
5
4
3
4
3
3
7
2
174
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นอกจำกนี้ยังได้วิเครำะห์อำกำรเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสรุปรำยกำรแยกอำกำรเสียหรือ
กรณีกำรใช้งำนไม่ได้ พร้อมวิธีกำรแก้ไขต่อ 1 ปัญหำที่พบเจอ มำสรุปเบื้องต้นดังตำรำง
ตารางที่ 7 สรุปงำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แยกตำมอำกำรเสีย เดือนตุลำคม 2562 – สิงหำคม 2563
สรุปงานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
ลาดับ
อาการเสีย
ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
PC
NOTEBOOK
1
เครื่องเปิดไม่ติด,คอมพิวเตอร์ไม่ทำงำน ไฟไม่เข้ำเครื่อง พำเวอร์ซัพพลำยเสีย
1
3
2
โปรแกรมระบบ MIS-ERP ไม่สำมำรถเปิดใช้งำนได้
25
8
4
โปรแกรม ระบบMIS-ERP ไม่สำมำรถเปิดใช้งำนใน Windows 7
5
7
5
Internet Explorer หรือ Google Chrome ไม่สั่งงำน เปิดโปรแกรมระบบ MIS-ERP ขึ้นมำทำงำน
2
6
นำฬิกำหรือเวลำ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เปิดปัจจุบัน ส่งผลทำให้ โปรแกรม MIS-ERP ไม่ทำงำน
3
7
โปรแกรมระบบ MIS-ERP ไม่สำมำรถรีพอร์ต ไฟล์ PDF
8
1
8
โปรแกรมระบบ MIS-ERP ไม่สำมำรถ แสดงรีพอร์ต ข้อมูล ตัวอักษรหรือ Font ผิดปกติไป
2
2
9
โปรแกรม MIS-ERP ไม่สำมำรถปริ้นรีพอร์ตออกมำได้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ปริน้ เอกสำรอืนได้ปกติ
2
1
10 โปรแกรมระบบ MIS-ERP ปริ้นรีพอร์ต ออกเป็นกระดำษพบว่ำแสดงเป็นสี่เหลี่ยมแทนที่จะแสดงเป็น
2
1
ตัวอักษร
12 เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สำมำรถ เข้ำใช้งำน เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเนื่องจำก Port Lan
7
4
13 File Windows เสีย ,บลูสกรีน Windows ,บูตเข้ำ Windows ไม่ได้
6
2
14 ติดตั้งโปรแกรม Office 365
10
6
15 ติดตั้งโปรแกรม Office 2016
20
16 ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 10
8
15
17 ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Windows 7
7
18 คอมพิวเตอร์ไม่สำมำรถแสดงภำพบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ได้ กำร์ดจอภำพเสีย
1
19 ปริ้นเตอร์ใช้งำนไม่ได้,ปริ้นไม่ออก,สั่งปริ้นผ่ำน LAN ไม่ได้,ติดตั้ง
3
20 เครื่องคอมติดไวรัส มัลแวร์ ที่มำจำกช่องทำงอินเทอร์เน็ต , เครื่องค้ำงไม่ทำงำน
3
2
21 เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ (แก้ไขโดยเปลี่ยน IP จำกทีบ่ ้ำนเป็น IP ของมหำวิทยำลัย หรือแก้เป็น Auto
1
IP)
22 เปลี่ยนถ่ำน BIOS
1
23 อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้หรือเข้ำเนตไม่ได้ (แก้ไขโดยกำรถอนไดร์เวอร์กำร์ด LAN ออก แล้วติดตั้งใหม่
1
1
24 อำจำรย์เอำเครื่องคอมไปลง Windows ที่ร้ำนซ่อมข้ำงนอก ทำงร้ำนไม่ติดตั้ง Driver ให้
1
2
รวม
118
56
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC + เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK
174
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ภำรกิจกำรสนับสนุนงำนระบบเครือข่ำยและเน็ตเวิค โดยให้บริกำรติดตั้งจุดเชื่อมต่อ Lan (ประเภท
ใช้ส ำยทองแดง) เพื่ อกระจำยสั ญ ญำณอิน เทอร์เน็ต ให้ กับ ผู้ ขอรับบริกำรและหน่ว ยงำนต่ำง ๆ ที่ มีควำม
ประสงค์จะใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ในระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 ฝ่ำย
ซ่อมบำรุงได้ดำเนินกำร เป็นจำนวน 86 จุด
ตารางที่ 8 สรุปภำรกิจกำรสนับสนุนงำนระบบเครือข่ำยและเน็ตเวิค
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน่วยงำนที่รับบริกำร
บันฑิตวิทยำลัย
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน
กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
กองนโยบำยและแผน สำนักอธิกำรบดี
กองกลำง สำนักอธิกำรบดี
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โครกำรควำมร่วมมือจัดตั้งวิทยำลัยนำนำชำติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
รวม

จำนวนจุดติดตั้งและที่
ให้บริกำร
25
15
5
8
3
10
8
2
10
86

ความพึงพอใจประจาปีงบประมาณ 2563 ของผู้ใช้บริการต่องานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 9 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่องำนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ลำดับ
รำยกำรประเมิน
1. ด้ำนคุณภำพและประสิทธิภำพกำรซ่อมบำรุง

ค่ำเฉลี่ย
4.15

ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด

2.

ด้ำนควำมรวดเร็วและควำมกระตือรือร้นของกำรบริกำร

4.54

มำก

3.

ด้ำนกำรให้คำปรึกษำและตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับกำรใช้
งำนเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้ำนควำมจิตใจในกำรบริกำร (service mind)
ด้ำนบริกำรติดตำมผลหลังจำกรับบริกำร
การประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม

4.68

มำกที่สุด

4.76
4.86
4.59

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

4.
5.
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สำนักคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งกำรเรียนรู้และให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำและ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยตอบสนองระบบกำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง โดยเปิด
โอกำสให้ ผู้ เรี ย นได้ ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ แสวงหำควำมรู้ด้ ว ยตนเองจำกทรัพ ยำกรสำรสนเทศต่ ำง ๆ ที่ ส ำนั ก
คอมพิวเตอร์จัดให้บริกำรรวมถึงกำรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริกำรทั้งกำรใช้งำนทั่วไปและใช้ในกำร
เรียนกำรสอนและโปรแกรมต่ำง ๆ ที่ใช้ ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงต้องจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
กับควำมต้องกำรใช้งำนและโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันมีสำนักคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์จำนวน 8 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับ
จัดกำรเรียนกำรสอน 5 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยบริกำรจำนวน 273 เครื่องและห้องสำหรับให้บริกำร
สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต จำนวน 3 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้คอยให้บริกำรจำนวน 179 เครื่อง แต่ใน
กรณีที่ห้องบริกำรเต็มและห้องอื่นที่ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จะเปิดให้เข้ำใช้บริกำรได้เช่นกันซึ่งมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงไว้ให้บริกำร ดังนี้
ตารางที่ 10 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ต และจัดกำรเรียนกำรสอน
หมายเลขห้อง ยี่ห้อเครื่อง
1051
HP
1053
HP
1055
HP
1061
HP
1063
HP
1064
HP
1066
MAC mini
1092
HP

CPU
Core i5
Core i5
Core i5
Core i5
Core i5
Core i5
Core i5
Core i5

RAM
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
4 GB
8 GB
4 GB
รวม

จานวนเครื่อง
49
49
81
55
55
55
51
57
452

ประเภท
ให้บริกำร INTERNET
ให้บริกำร INTERNET
ให้บริกำร INTERNET
จัดกำรเรียนกำรสอน
จัดกำรเรียนกำรสอน
จัดกำรเรียนกำรสอน
จัดกำรเรียนกำรสอน
ห้องอบรม/บริกำร
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ช่วงเวลาเปิดให้บริการ
- ช่วงเปิดภำคเรียน
เวลำ 08.30 น. - 19.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลำ 09.30 น. - 16.30 น.
- ช่วงปิดภำคเรียน
เวลำ 08.30 น. - 16.30 น.

วันอำทิตย์
วันจันทร์ – วันศุกร์

ปิดบริกำร วันเสำร์ – วันอำทิตย์
*เวลำเปิด-ปิดให้บริกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม*
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ท ำหน้ ำที่ ว ำงแผนนโยบำยกำรบริห ำรจัด กำรของส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ ควบคุ ม ดูแ ลงำนด้ำนงำน
วำงแผนโครงกำร วำงแผนด้ำนงบประมำณ วำงแผนด้ำนอัตรำกำลัง งำนพัฒนำบุคลำกร กำรประเมินผลกำร
ดำเนิ น งำนประจ ำปี รวมถึงงำนด้ำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบุ คคล งำนคลั ง กำรเงิน บัญ ชีและพัส ดุ
สำนักงำน และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน ประจำปีงบประมำณ 2563 จำกแหล่ง
งบประมำณ 2 ประเภท (ข้อมูล ณ 3 ไตรมำสแรก) ได้แก่
1. งบประมาณเงินรายได้ บารุงการศึกษา (บ.กศ.)
1.1 โครงกำรจัดหำและบำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ
(งบรำยจ่ำยขั้นพื้นฐำนด้ำน ICT ของมหำวิทยำลัย) งบประมำณที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย
จำนวน 7,082,400 บำท โดยได้รับ จัดสรรในงวดแรกเข้ำสู่ ระบบงบประมำณ (ERP) จำนวน 2,112,720
คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมำณทั้งหมด
1.2 โครงกำรจัดหำและบำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ
(บริหำรจัดกำรสำนั กคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนสู่ควำมสำเร็จตำมพันธกิจ) งบประมำณที่
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลั ย จำนวน 1,900,000 บำท โดยได้รับจัดสรรในงวดแรกเข้ำสู่ระบบ
งบประมำณ (ERP) 950,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมำณทั้งหมด
2. งบประมาณค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 โครงกำรพัฒ นำทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับคณำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำ โดยได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย จำนวน 100,000 บำท
ตารางที่ 11 งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ 2563
งบรายจ่าย
แหล่งงบประมาณ

งบบุคลากร

งบบารุงการศึกษา
งบค่าธรรมเนียมการสอบฯ

งบดาเนินงาน

3,062,720
100,000
รวม

งบลงทุน

รายจ่ายอื่น

รวม

3,062,720
100,000
3,162,000

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

งบประมาณประจาปี 2563
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
100,000 บาท
3%

บ.กศ. 3,062,720 บาท
97%

แผนภูมิที่ 2 งบประมำณประจำปี 2563 จำแนกตำมประเภทงบประมำณ

ตารางที่ 12 งบประมำณบำรุงกำรศึกษำ จำแนกตำมยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ 2563
งบรายจ่าย
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

รายจ่ายอื่น

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนฐำนข้อมูลงบประมำณและบุคลำกรให้มี Morality
และมีธรรมำภิบำล เพื่อให้เป็น Smart University
งบบำรุงกำรศึกษำ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร

3,062,720
100,000
รวม

3,062,720
100,000
3,162,720
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ตารางที่ 13 งบประมำณบำรุงกำรศึกษำจำแนกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2563
1. งบประมาณบารุงการศึกษา 2,112,720 บาท
โครงกำรจัดหำและบำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ
(งบรำยจ่ำยขั้นพื้นฐำนด้ำน ICT ของมหำวิทยำลัย)
ลาดับที่

1
2
3
4
5

หมวดรายจ่าย

จานวนงบประมาณ (บาท)

ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ครุภัณฑ์

20,000
900,000
232,720
960,000
2,112,720

รวม

ตารางที่ 14 งบประมำณบำรุงกำรศึกษำจำแนกตำมประเภทหมวดรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
โครงกำรจัดหำและบำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ (บริหำรจัดกำร
สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนสู่ควำมสำเร็จตำมพันธกิจ)
ลาดับที่
1
ค่ำตอบแทน
2
ค่ำใช้สอย
2
ค่ำวัสดุ

หมวดรายจ่าย

รวม

จานวนงบประมาณ (บาท)
200,000
400,000
350,000
950,000

ตารางที่ 15 ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้ำง
ลำดับที่
1

รำยกำร
เครื่องสำรองไฟฟ้ำ UPS
รวม

จำนวน
1 เครื่อง

แหล่ง
รวม (บำท)
งบประมำณ
บ.กศ.
491,130
491,130

*หมายเหตุ ขอโอนหมวดรำยจ่ำยจำกงบบำรุงกำรศึกษำ (รำยจ่ำยขั้นพื้นฐำนด้ำน ICT)

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักคอมพิวเตอร์
ในกำรกำหนดแนวนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินกำรให้มี
ควำมสอดคล้ องกับนโยบำยประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลั ย สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้กำหนด
แนวนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพไว้ ดังนี้
1. ดำเนินกำรระบบกำรประกันคุณภำพของสำนักคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรประกันคุณภำพมีกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย
3. พั ฒ นำระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการบริหารสานักคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการดาเนินงานสานักคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักคอมพิวเตอร์

แผนภาพที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักคอมพิวเตอร์
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2561
ภำยหลังจำกสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้จัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนภำยใน ที่มีมีฐำนะ
เทียบเท่ำระดับคณะ สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้เริ่มดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นครั้งแรกใน
ปีกำรศึกษำ 2551 และได้ดำเนินกำรต่อเนื่องมำจนปัจจุบัน
ในปี กำรศึกษำ 2561 (1 สิ งหำคม 2561 ถึง 31 กรกฎำคม 2562) ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เมื่อวันที 24 กันยำยน 2562 จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 3 ท่ำน ดังนี้
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
ประธำนกรรมกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน)
2. อำจำรย์พิชิต
กำลจักร
กรรมกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน)
3. ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.ดุษฎี
เทิดบำรมี
กรรมกำร (บุคลำกรภำยในสถำบัน)
ในปี กำรศึกษำ 2561 สำนั กคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับ สำนั กในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุน จำนวน 2 องค์ประกอบ รวมทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ ผลกำร
ประเมินเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ เท่ำกับ 4.72 หรือผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดี
มำกโดยจำแนกตำมองค์ประกอบและผลกำรประเมิน ได้ดังนี้
ตารางที่ 16 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 สำนักคอมพิวเตอร์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

องค์ประกอบที่/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
กระบวนกำรจัดทำแผน
ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
แนวปฏิบัติที่ดี
กำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
แผนพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบ
และกลไก
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 1

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5.00
ระดับดีมาก

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 17 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรองค์กรและระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมและพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับควำมสำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวัตกรรมในกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศร่วมกันในเครือข่ำย (ครบทั้ง ๔ พันธ
กิจ) ที่รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University)
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อสำนักคอมพิวเตอร์
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

5

5
5
3.3
4
4.09
4.40
ระดับดีมาก
4.72
ระดับดีมาก

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักคอมพิวเตอร์
วันที่ 24 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมพิชัยญำติ 1010
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์สานักคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์สานักคอมพิวเตอร์
เว็ บ ไซต์ ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ เป็ น
เว็บไซต์ที่นำเสนอโครงสร้ำงหน่วยงำน
ข้อมูลข่ำวสำร กำรติดต่อสื่อสำร และ
ก ำ ร ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ผ ล ข อ งก ำ ร
ด ำเนิ น งำน ท ำงด้ ำน เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศของสำนักให้กับผู้ที่สนใจทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิท ยำลั ยได้
รับรู้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำร
เข้ำถึงระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่สำนั ก
มีให้บริกำร

เว็บไซต์การจัดการความรู้สานักคอมพิวเตอร์
ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้
(Knowledge Management) ของ
ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทำงในกำรรวบรวม
จั ด เก็ บ เผยแพร่ ข้ อ มู ล และองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกผู้ที่มีรู้ควำมสำมำรถ ผู้เชี่ยวชำญ
และผู้ ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ในสำขำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้
ผู้ ที่ ส นใจและเกี่ ย วข้อ งน ำไปใช้เป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผล
แห่งควำมสำเร็จ และเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

รายงานประจาปี 2563 :: สำนักคอมพิวเตอร์

เฟสบุ๊กสานักคอมพิวเตอร์
ส ำนั ก คอมพิ ว เตอร์ ได้ ส ร้ ำงหน้ ำเพจ
บนเฟสบุ๊กเพื่อให้สะดวกในกำรรับรู้ข่ำวสำร
กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรต่ ำ ง ๆ โดยมี ชื่ อ ว่ ำ
https://www.facebook.com/cc.bsru
เพื่ อใช้เป็ น ช่องทำงในกำรประชำสั มพั น ธ์
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้นักศึกษำและบุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกได้ ท รำบถึ ง ข้ อ มู ล
ต่ ำ ง ๆ โดยจะมี ก ำรอั พ เดทข่ ำ วสำรและ
ข้อมูลต่ำง ๆ เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง

ไลน์แอดสานักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ได้สร้ำงไลน์แอด (LINE@) เพื่อเป็นอีก
ช่องทำงติดต่อสื่อสำรโดยสำมำรถตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติ
ได้ รวมถึงกำรประสำนงำนให้กับผู้ใช้ บริกำรได้ทันท่วงทีโดยมี
ชื่ อ ว่ ำ @ccbsru ซึ่ งเป็ น กำรลดช่ อ งว่ ำงในกำรแก้ ปั ญ หำให้
น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกขึ้น
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คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษำ

อาาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

บรรณำธิกำรอำนวยกำร

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

บรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี สารสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี

รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์

บรรณำธิกำรผู้ช่วย

นายเดชอาคม คดเกี้ยว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองบรรณำธิกำร
สำนักงำนผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย
ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรไอซีที
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร
ฝ่ำยซ่อมบำรุง
ออกแบบรูปเล่มและปก

นายธรรมศักดิ์
นายจักรพงศ์
นางสุพิศ
นายนพฤทธิ
นายภักดี
นางสาวบังอร
นางสาวบุรพร
นายวีรวุฒิ
นายรณกร
นายวิชชา
นายเดชอาคม
นายสาธิต
นายณัฏฐพล
นายประทีป
นายพงศ์ศักดิ์
นายวุฒิพงศ์
นายรณกร

จลาสุภ
จิตรแก้ว
รุกขชาติ
จันกลิ่น
โตแดง
เหล่าปิ่นเพชร
ศรีสุวรรณ
ฉัตรธนโชติสกุล
เรี่ยวแรง
สุขรัตน์
คดเกี้ยว
ถนอมศักดิ์
จิรพัฒนากุล
ขันธวุธ
บารุงจิตต์
โพธิ์เย็น
เรี่ยวแรง

รองอธิการบดี
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