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ส�านักคอมพิวเตอร์
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ส�านกัคอมพิวเตอร์ได้ด�าเนนิงานตามภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย	 สนับสนุนการเรียนการสอน	 เพื่อการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และการค้นคว้าวิจัย	 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ตลอดจนการให้บริการวิชาการ	 การฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต 
คณาจารย์	 ผู้บริหาร	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 และในปีนี้ส�านักคอมพิวเตอร์ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2563	 ให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12,	 Thailand	 4.0,	 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 
ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2563)	 และแผนยุทธศาสตร์	 15	 ปี	 มศว	 โดยมีกิจกรรมการด�าเนินงาน	 ดังนี้

 กิจกรรมท่ี 1 :	 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มศว 
	 	 พ.ศ.	 2555	 –	 2559	 และความต้องการต่อการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
	 	 มาใช้งาน
 กิจกรรมท่ี 2 :	 จัดท�าแผนแม่บทฯ	 มศว	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563	 ฉบับร่าง
 กิจกรรมท่ี 3 :	 วิพากษ์	 ปรับแก้ไข	 และตรวจทาน	 แผนแม่บทฯ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563	 ฉบับร่าง
 กิจกรรมท่ี 4 :	 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563 
	 	 ไปสู่การปฏิบัติ
 กิจกรรมท่ี 5 :	 จัดพิมพ์เอกสารแผนแม่บทฯ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563	 ฉบับสมบูรณ์	 และประกาศใช้งาน 
	 	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2561

	 ส�านักคอมพิวเตอร์ยังได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา 
องค์ความรู ้และต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านศักยภาพและด้านบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่
	 1.	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting) 
เพื่อสนับสนุนการประชุมของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ผลการด�าเนินการ
   ติดตั้งระบบฐานข้อมูล	 Oracle	 และติดตั้งเครื่อง	Web	 Application
   พัฒนาปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการท�างานของ	 สกอ.
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ	 เมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2561
	 2.	 โครงการตดิต้ังห้องคอมพวิเตอร์กลางของมหาวทิยาลัย	 (Data	 Center)	ณ	 อาคารนวตักรรม	 ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช	 บัวศรี	 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
  ผลการด�าเนินการ
	 	 มหาวิทยาลัยท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท	 หัวเว่ย	 เทคโนโลยี่	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เพื่อพัฒนา 
โครงสร้างพืน้ฐานเครอืข่ายและการบรหิารจดัการห้องคอมพิวเตอร์กลาง	หลงัจากท�าบนัทกึข้อตกลงแล้วมกีารด�าเนนิการ 
ดังนี้
	 	 (1)	 ด�าเนินการออกแบบระบบห้องคอมพิวเตอร์กลางให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น	 เพื่อช่วยประหยัด 
	 	 	 พลังงานไฟฟ้า	 ลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต
	 	 (2)	 ด�าเนินการออกแบบระบบภายในให้มีการใช้งานสอดคล้องกับระบบงานที่จะรองรับการขยายตัว 
	 	 	 ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น
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	 3.	 การเจรจาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลของผู ้กู ้ยืมเงินกองทุน 
เพื่อประโยชน์ในการน�าข้อมูลมาใช้ในการกู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้	 รวมท้ังร่วมกันพัฒนา	 ทดสอบและน�าร่อง 
การใช้งานระบบพิสูจน์และยนืยันตวัตนทางดจิิทัลเพือ่อ�านวยความสะดวกและสนบัสนนุการท�าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 ระหว่าง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(องค์การมหาชน)	 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อการด�าเนินงานต่อไป

ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัย
 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ด�าเนินการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของมหาวทิยาลยัและความต้องการของผูใ้ช้งาน	 ได้แก่	 นสิติ	 คณาจารย์	 ผูบ้รหิาร	 และบคุลากรของมหาวทิยาลยั 
อาทิ
  ระบบบรหิารจัดการประสิทธภิาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพมหานคร
  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒได้จัดจ้างบรษิทัท่ีได้รบัการคัดเลือกตามระเบียบพสัดเุพือ่พฒันาระบบบรหิาร 
จัดการประสิทธภิาพการศึกษา	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	แขวงคลองเตยเหนอื	 เขตวฒันา	 กรงุเทพมหานคร	 1	 ระบบ 
โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยให้การท�างานมีความถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ทันสมัย	 และรองรับ 
นโยบายการบรหิารการศึกษาตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั	 อีกทัง้ต้องสามารถน�าข้อมูลทีไ่ด้มาใช้ในการบรหิารจดัการ 
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ประกอบด้วยงานทั้งหมด	 32	 งาน	 ดังนี้

1.	 งานฐานข้อมูลกลาง 17.	 งานประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน	 ปค 003

2.	 งานบริหารจัดการสิทธิ์ 18.	 งานประเมินคุณภาพรายวิชา	 ปค 004

3.	 งานอาคารและสถานที่ 19.	 งานอาจารย์ที่ปรึกษา

4.	 การถ่ายโอนข้อมูล 20.	 งานบริหารงานบัณฑิต

5.	 งานหลักสูตร 21.	 งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่

6.	 งานรับนิสิตใหม่ 22.	 งานพ้นสภาพนิสิต

7.	 งานทะเบียนนิสิต 23.	 งานการตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

8.	 งานตารางสอน 24.	 งานปริญญาบัตร

9.	 งานภาระงานสอน 25.	 งานตรวจสอบวุฒิจากภายนอก

10.	 งานการเงิน 26.	 งานผู้ส�าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2536

11.	 งานลงทะเบียน 27.	 งานรางวัล

12.	 งานผลการเรียน 28.	 งานบริหารและจัดการกิจการหอพัก

13.	 งานค�าร้อง 29.	 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

14.	 งานกิจกรรมนิสิต 30.	 งานภาวะการหางานท�าของบัณฑิต

15.	 งานทุนการศึกษา 31.	 งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

16.	 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 32.	 งานการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก

กลุ่มผูใ้ช	้ คณาจารย์	 นิสิต	 บุคลากร	 และบุคคลทั่วไป
เปิดให้บรกิาร	 คาดว่าจะเริ่มใช้งานปีการศึกษา	 2561
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ส�านักคอมพิวเตอร์
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ส�านกัคอมพิวเตอร์ได้ด�าเนนิงานตามภารกิจหลกัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย	 สนับสนุนการเรียนการสอน	 เพื่อการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 และการค้นคว้าวิจัย	 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
ตลอดจนการให้บริการวิชาการ	 การฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต 
คณาจารย์	 ผู้บริหาร	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 และในปีนี้ส�านักคอมพิวเตอร์ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พ.ศ.	 2560	 -	 2563	 ให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12,	 Thailand	 4.0,	 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 
ระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2563)	 และแผนยุทธศาสตร์	 15	 ปี	 มศว	 โดยมีกิจกรรมการด�าเนินงาน	 ดังนี้

 กิจกรรมท่ี 1 :	 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มศว 
	 	 พ.ศ.	 2555	 –	 2559	 และความต้องการต่อการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
	 	 มาใช้งาน
 กิจกรรมท่ี 2 :	 จัดท�าแผนแม่บทฯ	 มศว	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563	 ฉบับร่าง
 กิจกรรมท่ี 3 :	 วิพากษ์	 ปรับแก้ไข	 และตรวจทาน	 แผนแม่บทฯ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563	 ฉบับร่าง
 กิจกรรมท่ี 4 :	 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563 
	 	 ไปสู่การปฏิบัติ
 กิจกรรมท่ี 5 :	 จัดพิมพ์เอกสารแผนแม่บทฯ	 พ.ศ.	 2560	 –	 2563	 ฉบับสมบูรณ์	 และประกาศใช้งาน 
	 	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2561

	 ส�านักคอมพิวเตอร์ยังได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา 
องค์ความรู ้และต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านศักยภาพและด้านบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่
	 1.	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ในการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting) 
เพื่อสนับสนุนการประชุมของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ผลการด�าเนินการ
   ติดตั้งระบบฐานข้อมูล	 Oracle	 และติดตั้งเครื่อง	Web	 Application
   พัฒนาปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการท�างานของ	 สกอ.
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ	 เมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	 2561
	 2.	 โครงการตดิต้ังห้องคอมพวิเตอร์กลางของมหาวทิยาลัย	 (Data	 Center)	ณ	 อาคารนวตักรรม	 ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช	 บัวศรี	 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
  ผลการด�าเนินการ
	 	 มหาวิทยาลัยท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท	 หัวเว่ย	 เทคโนโลยี่	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เพื่อพัฒนา 
โครงสร้างพืน้ฐานเครอืข่ายและการบรหิารจดัการห้องคอมพิวเตอร์กลาง	หลงัจากท�าบันทกึข้อตกลงแล้วมกีารด�าเนนิการ 
ดังนี้
	 	 (1)	 ด�าเนินการออกแบบระบบห้องคอมพิวเตอร์กลางให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น	 เพื่อช่วยประหยัด 
	 	 	 พลังงานไฟฟ้า	 ลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต
	 	 (2)	 ด�าเนินการออกแบบระบบภายในให้มีการใช้งานสอดคล้องกับระบบงานที่จะรองรับการขยายตัว 
	 	 	 ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น
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	 3.	 การเจรจาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู ้กู ้ยืมเงินกองทุน 
เพื่อประโยชน์ในการน�าข้อมูลมาใช้ในการกู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้	 รวมท้ังร่วมกันพัฒนา	 ทดสอบและน�าร่อง 
การใช้งานระบบพิสจูน์และยนืยันตวัตนทางดจิทัิลเพือ่อ�านวยความสะดวกและสนบัสนนุการท�าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 ระหว่าง 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(องค์การมหาชน)	 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อการด�าเนินงานต่อไป

ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัย
 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ด�าเนินการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของมหาวทิยาลยัและความต้องการของผูใ้ช้งาน	 ได้แก่	 นสิติ	 คณาจารย์	 ผูบ้รหิาร	 และบคุลากรของมหาวทิยาลยั 
อาทิ
  ระบบบรหิารจัดการประสิทธภิาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรงุเทพมหานคร
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้จดัจ้างบรษิทัทีไ่ด้รบัการคดัเลือกตามระเบยีบพสัดเุพือ่พฒันาระบบบรหิาร 
จัดการประสทิธภิาพการศึกษา	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	แขวงคลองเตยเหนอื	 เขตวฒันา	 กรงุเทพมหานคร	 1	 ระบบ 
โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยให้การท�างานมีความถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ทันสมัย	 และรองรับ 
นโยบายการบรหิารการศกึษาตามยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั	อกีทัง้ต้องสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ในการบรหิารจดัการ 
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ประกอบด้วยงานทั้งหมด	 32	 งาน	 ดังนี้

1.	 งานฐานข้อมูลกลาง 17.	 งานประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน	 ปค 003

2.	 งานบริหารจัดการสิทธิ์ 18.	 งานประเมินคุณภาพรายวิชา	 ปค 004

3.	 งานอาคารและสถานที่ 19.	 งานอาจารย์ที่ปรึกษา

4.	 การถ่ายโอนข้อมูล 20.	 งานบริหารงานบัณฑิต

5.	 งานหลักสูตร 21.	 งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่

6.	 งานรับนิสิตใหม่ 22.	 งานพ้นสภาพนิสิต

7.	 งานทะเบียนนิสิต 23.	 งานการตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

8.	 งานตารางสอน 24.	 งานปริญญาบัตร

9.	 งานภาระงานสอน 25.	 งานตรวจสอบวุฒิจากภายนอก

10.	 งานการเงิน 26.	 งานผู้ส�าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2536

11.	 งานลงทะเบียน 27.	 งานรางวัล

12.	 งานผลการเรียน 28.	 งานบริหารและจัดการกิจการหอพัก

13.	 งานค�าร้อง 29.	 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

14.	 งานกิจกรรมนิสิต 30.	 งานภาวะการหางานท�าของบัณฑิต

15.	 งานทุนการศึกษา 31.	 งานแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

16.	 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 32.	 งานการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก

กลุ่มผูใ้ช	้ คณาจารย์	 นิสิต	 บุคลากร	 และบุคคลทั่วไป
เปิดให้บรกิาร	 คาดว่าจะเริ่มใช้งานปีการศึกษา	 2561
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  SWU Moblie Application

	 SWU	Mobile	 Application	 เป็นการ	 Upgrade	 ฟังก์ชันการท�างานของระบบเพ่ิมเตมิ	 โดยข้อตกลงระหว่าง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)		 ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ 
ซ่ึงในระยะแรกของ	 SWU	Mobile	 รองรบัการใช้งานส�าหรบันสิติ	 ครัง้นีเ้ป็นการ	Upgrade	 ฟังก์ชนัการท�างานของระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ซ่ึงเปิดบริการให้นิสิต 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อน�าไปติดตั้งใช้งานส�าหรับนิสิตใหม่และการ	 Upgrade	 ส�าหรับนิสิตเดิม
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  ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล (Human Resource Information System)

	 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุม 
ความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งาน 
ระบบสารสนเทศ	 ตลอดจนเพือ่ดแูลและปรบัปรงุข้อมลูในระบบให้ถกูต้องและครบถ้วน	 ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล 
มีผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ดังนี้

เปิดให้บรกิาร มอดูล รายละเอยีด กลุ่มผูใ้ชง้าน

ไตรมาสท่ี 1 งานเงินเดือน -	 ปรับปรุงใบสรุปเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย -	 ส่วนการคลัง

งานภาระงาน -	 ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
	 ของหน่วยงานและผู้ประเมิน

-	 บุคลากรที่หน่วยงานมอบหมาย

-	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

งานพ้นจากราชการ -	 ปรับปรุงหน้าจอสอบถามและพิมพ์รายงาน
	 ผู้ครบเกษียณอายุ

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

งานทะเบียนประวัติ -	 จัดท�าหน้าจอรายงานข้อมูลบุคลากร
	 (รายละเอียด)	 เพื่อให้ส่วนทรัพยากรบุคคล
	 สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสท่ี 2 งานลาศึกษา
ลาฝึกอบรม
ลาแพทย์ประจ�าบ้าน

-	 ปรับปรุงหน้าจอรายงานลาศึกษาให้หน่วยงาน
	 สามารถขอสิทธิ์เข้าใช้งานได้

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

งานค�าสั่ง -	 ปรับปรุงหน้าจอรายงานการขอเลขที่ค�าสั่งแยก
	 ตามหน่วยงาน

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสท่ี 4 งานลา -	 ปรับปรุงหน้าจองานลา	 ให้รองรับกับระเบียบ
	 ข้อบังคับการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน
-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

งานเลื่อนขั้นเงินเดือน -	 ปรับปรุงหน้าจองานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
	 มหาวิทยาลัยให้รองรับกับหลักเกณฑ์การเพิ่ม
	 ค่าจ้าง

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

URL http://huris.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ช	้ บุคลากรภายในหน่วยงาน
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  SWU Moblie Application

	 SWU	Mobile	 Application	 เป็นการ	 Upgrade	 ฟังก์ชันการท�างานของระบบเพ่ิมเตมิ	 โดยข้อตกลงระหว่าง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)		 ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ 
ซึง่ในระยะแรกของ	 SWU	Mobile	 รองรบัการใช้งานส�าหรบันสิติ	 ครัง้นีเ้ป็นการ	Upgrade	 ฟังก์ชนัการท�างานของระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ซ่ึงเปิดบริการให้นิสิต 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อน�าไปติดต้ังใช้งานส�าหรับนิสิตใหม่และการ	 Upgrade	 ส�าหรับนิสิตเดิม
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	 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุม 
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ระบบสารสนเทศ	 ตลอดจนเพือ่ดแูลและปรบัปรงุข้อมลูในระบบให้ถกูต้องและครบถ้วน	 ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล 
มีผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ดังนี้

เปิดให้บรกิาร มอดูล รายละเอยีด กลุ่มผูใ้ชง้าน

ไตรมาสท่ี 1 งานเงินเดือน -	 ปรับปรุงใบสรุปเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย -	 ส่วนการคลัง

งานภาระงาน -	 ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
	 ของหน่วยงานและผู้ประเมิน

-	 บุคลากรที่หน่วยงานมอบหมาย

-	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

งานพ้นจากราชการ -	 ปรับปรุงหน้าจอสอบถามและพิมพ์รายงาน
	 ผู้ครบเกษียณอายุ

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

งานทะเบียนประวัติ -	 จัดท�าหน้าจอรายงานข้อมูลบุคลากร
	 (รายละเอียด)	 เพื่อให้ส่วนทรัพยากรบุคคล
	 สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสท่ี 2 งานลาศึกษา
ลาฝึกอบรม
ลาแพทย์ประจ�าบ้าน

-	 ปรับปรุงหน้าจอรายงานลาศึกษาให้หน่วยงาน
	 สามารถขอสิทธิ์เข้าใช้งานได้

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

งานค�าสั่ง -	 ปรับปรุงหน้าจอรายงานการขอเลขที่ค�าสั่งแยก
	 ตามหน่วยงาน

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสท่ี 4 งานลา -	 ปรับปรุงหน้าจองานลา	 ให้รองรับกับระเบียบ
	 ข้อบังคับการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน
-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

งานเลื่อนขั้นเงินเดือน -	 ปรับปรุงหน้าจองานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
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-	 งานบุคคลระดับหน่วยงาน

-	 ส่วนทรัพยากรบุคคล

URL http://huris.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ช	้ บุคลากรภายในหน่วยงาน
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  ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF)

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ได้พัฒนาระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(SWU-TQF)	 เพิม่เตมิเพือ่รองรบังานประกนัคณุภาพการศกึษา	 ปีการศกึษา	 2560	 โดยจดัท�าโปรแกรมส�าหรบัตรวจสอบ 
คณุสมบตัอิาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 เพ่ือการตรวจตวับ่งชีท่ี้	 1.1	 การบริหารการจดัการ 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 โปรแกรมก�าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลตามหลักสูตรของ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก	 ส่วนผู้ประเมิน/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 สามารถติดตามและบันทึกผลการตรวจสอบ 
ข้อมูลได้

URL http://tqf.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ช ้ คณาจารย์	 บุคลากร
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  ระบบสนับสนุนการบรหิารและการบรกิารข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web Service)

	 ในปีนี้ได้มีการส่งเสริมและให้บริการข้อมูลผ่านระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (SWU	 Web	 Service)	 ลักษณะการให้บริการข้อมูลเป็นลักษณะข้อมูลเฉพาะ 
รปูแบบการให้บรกิารข้อมูลมีทัง้แบบ	 SOAP	 และ	 REST	 การเรยีกใช้ข้อมูลผ่านระบบมีการเข้ารหสัเพือ่ความปลอดภยั 
มีการเก็บประวัติการใช้งาน	 ข้อมูลที่ให้บริการ	 ได้แก่	 ข้อมูลนิสิต	 ข้อมูลบุคลากร	 และข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
วตัถปุระสงค์การน�าข้อมลูไปใช้ส่วนใหญ่น�าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศอ่ืน	และใช้ในงานประกันคณุภาพของมหาวทิยาลยั 
หน่วยงานที่ขอรับบริการข้อมูลภายใน	 ได้แก่	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ส�านักหอสมุดกลาง	 ฝ่ายบริหาร 
ข้อมูลทรัพยากร	 ส�านักงานอธิการบดี	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 และบัณฑิตวิทยาลัย	 ส่วนหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)

URL	 http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister
กลุ่มผูใ้ช ้ บุคลากรภายในหน่วยงาน
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  ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SWU-TQF)
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(SWU-TQF)	 เพิม่เตมิเพือ่รองรบังานประกนัคณุภาพการศกึษา	 ปีการศกึษา	 2560	 โดยจดัท�าโปรแกรมส�าหรบัตรวจสอบ 
คณุสมบติัอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 เพือ่การตรวจตวับ่งชีท้ี	่ 1.1	 การบรหิารการจดัการ 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 โปรแกรมก�าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามหลักสูตรของ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส�านัก	 ส่วนผู้ประเมิน/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	 สามารถติดตามและบันทึกผลการตรวจสอบ 
ข้อมูลได้

URL http://tqf.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ช ้ คณาจารย์	 บุคลากร
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  ระบบสนับสนุนการบรหิารและการบรกิารข้อมูลสารสนเทศ มศว (SWU Web Service)

	 ในปีนี้ได้มีการส่งเสริมและให้บริการข้อมูลผ่านระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (SWU	 Web	 Service)	 ลักษณะการให้บริการข้อมูลเป็นลักษณะข้อมูลเฉพาะ 
รปูแบบการให้บรกิารข้อมลูมทีัง้แบบ	 SOAP	 และ	 REST	 การเรียกใช้ข้อมลูผ่านระบบมกีารเข้ารหสัเพือ่ความปลอดภยั 
มีการเก็บประวัติการใช้งาน	 ข้อมูลที่ให้บริการ	 ได้แก่	 ข้อมูลนิสิต	 ข้อมูลบุคลากร	 และข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
วตัถปุระสงค์การน�าข้อมลูไปใช้ส่วนใหญ่น�าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศอืน่	 และใช้ในงานประกันคณุภาพของมหาวทิยาลยั 
หน่วยงานที่ขอรับบริการข้อมูลภายใน	 ได้แก่	 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา	 ส�านักหอสมุดกลาง	 ฝ่ายบริหาร 
ข้อมูลทรัพยากร	 ส�านักงานอธิการบดี	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 และบัณฑิตวิทยาลัย	 ส่วนหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)

URL	 http://webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister
กลุ่มผูใ้ช ้ บุคลากรภายในหน่วยงาน
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  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั

	 เป็นเว็บไซต์ที่ท�าการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจากระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง	 (e-GP) 
ในรปูแบบ	 RSS	 ซึง่จะดงึข้อมลูเฉพาะประกาศของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒมาแสดงเท่านัน้	 ในหวัข้อต่างๆ	 ดงันี้
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ร่างเอกสารประกวดราคา	 (e-Bidding)	 และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
  ประกาศเชิญชวน
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	 /	 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  ยกเลิกประกาศเชิญชวน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	 /	 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

URL http://egprss.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน บุคลากร	 ผู้สนใจทั่วไป
เปิดให้บรกิาร 6	 กุมภาพันธ์	 2561
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  ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

	 ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบที่ช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 
ที่ทางหน่วยงานน�าเข้าสู่ระบบ	 โดยผู้ใช้งานระบบนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
หน่วยงานท�าการส่งข่าว	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ได้ท�าการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพื่อรองรับการท�างานต่างๆ 
ดังนี้
 	 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 	 สรุปรายงานผลการพิจารณา
 	 สรุปผลการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน	 (สขร.)

URL  https://eprocurement.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	 และผู้ที่สนใจ
เปิดให้บรกิาร สิงหาคม	 2561
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	 เป็นเว็บไซต์ที่ท�าการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจากระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง	 (e-GP) 
ในรปูแบบ	 RSS	 ซ่ึงจะดึงข้อมลูเฉพาะประกาศของมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒมาแสดงเท่านัน้	 ในหวัข้อต่างๆ	 ดงันี้
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ร่างเอกสารประกวดราคา	 (e-Bidding)	 และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
  ประกาศเชิญชวน
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	 /	 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  ยกเลิกประกาศเชิญชวน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	 /	 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

URL http://egprss.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน บุคลากร	 ผู้สนใจทั่วไป
เปิดให้บรกิาร 6	 กุมภาพันธ์	 2561
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  ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

	 ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบท่ีช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 
ที่ทางหน่วยงานน�าเข้าสู่ระบบ	 โดยผู้ใช้งานระบบนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
หน่วยงานท�าการส่งข่าว	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ได้ท�าการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมเพื่อรองรับการท�างานต่างๆ 
ดังนี้
 	 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 	 สรุปรายงานผลการพิจารณา
 	 สรุปผลการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน	 (สขร.)

URL  https://eprocurement.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ	 และผู้ที่สนใจ
เปิดให้บรกิาร สิงหาคม	 2561
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  เวบ็รายวชิา (Moodle)

	 เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ ผู ้สอนสามารถบริหารจัดการรายวิชาตลอดจนอัปเดตเน้ือหา 
และกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อกระตุ้นผู้เรียนผ่านทางเว็บไซต์	 เช่น	 การแสดงความคิดเห็น	 การส่งงาน	 การท�าแบบทดสอบ 
เป็นต้น	 โดยระบบสามารถก�าหนดรปูแบบการเรยีนการสอนให้รองรับแนวคดิแบบ	Massive	 Open	Online	 Course 
(MOOC)	 หรือสามารถน�าไปประยุกต์ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบ	 Flip	 Classroom	 และ	 Active	 Learning	 ได้

URL  https://moodle.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน นิสิต	 อาจารย์	 บุคลากร
เปิดให้บรกิาร ตุลาคม	 2560
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  ระบบบรหิารโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน เวอรช์นั 1.0

ระบบบรหิารโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	 ในแต่ละปีงบประมาณมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้ด�าเนนิโครงการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนเป็นจ�านวนมาก 
มีขั้นตอนการขออนุมัติการด�าเนินโครงการบริการวิชาการหลายขั้นตอน	 แต่ละขั้นตอนมีการใช้เวลาที่ยาวนาน 
มีการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ	 งบประมาณโครงการ	 กิจกรรมและส่วนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างซับซ้อน 
ท�าให้บางครั้งส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานได้
	 ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 นี้	 ส�านักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับส่วนกิจการเพื่อสังคมได้พัฒนา 
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้น	 เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวก 
และลดข้ันตอนในการขออนมัุตกิารด�าเนนิโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน	 ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืนและรวดเรว็ยิง่ขึน้
	 โดยความสามารถของระบบเบื้องต้นที่ได้ด�าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มีดังนี้
	 1.	 บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัวศรีไอดีเพ่ือเข้าตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน 
ตนเองได้
	 2.	 อาจารย์	 หัวหน้าโครงการ	 และบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการก�าหนดสิทธิ์จากส่วนกิจการเพื่อสังคม 
สามารถส่งหัวข้อเสนอโครงการบริการวิชาการผ่านระบบได้
	 3.	 ส่วนกิจการเพือ่สังคมสามารถตดิตาม	 ตรวจสอบ	 และอนุมัตข้ิอเสนอโครงการบรกิารวิชาการ	 ผ่านระบบได้
	 4.	 มกีารแจ้งเตอืนผ่านอีเมลไปยงัหวัหน้าโครงการเม่ือมกีารอนมุตัข้ิอเสนอโครงการบรกิารวชิาการทีด่�าเนนิการ 
ขอไว้

URL	 	 https://sso.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน	 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	 หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชม	 และบุคลากรที่สนใจ
เปิดให้บรกิาร	 1	 มิถุนายน	 2561
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  เวบ็รายวชิา (Moodle)

	 เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผู ้สอนสามารถบริหารจัดการรายวิชาตลอดจนอัปเดตเน้ือหา 
และกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อกระตุ้นผู้เรียนผ่านทางเว็บไซต์	 เช่น	 การแสดงความคิดเห็น	 การส่งงาน	 การท�าแบบทดสอบ 
เป็นต้น	 โดยระบบสามารถก�าหนดรูปแบบการเรียนการสอนให้รองรับแนวคดิแบบ	Massive	 Open	Online	 Course 
(MOOC)	 หรือสามารถน�าไปประยุกต์ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบ	 Flip	 Classroom	 และ	 Active	 Learning	 ได้

URL  https://moodle.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน นิสิต	 อาจารย์	 บุคลากร
เปิดให้บรกิาร ตุลาคม	 2560
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  ระบบบรหิารโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน เวอรช์นั 1.0

ระบบบรหิารโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

	 ในแต่ละปีงบประมาณมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒได้ด�าเนนิโครงการบริการวชิาการแก่ชมุชนเป็นจ�านวนมาก 
มีขั้นตอนการขออนุมัติการด�าเนินโครงการบริการวิชาการหลายขั้นตอน	 แต่ละขั้นตอนมีการใช้เวลาท่ียาวนาน 
มีการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ	 งบประมาณโครงการ	 กิจกรรมและส่วนอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องค่อนข้างซับซ้อน 
ท�าให้บางครั้งส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานได้
	 ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 นี้	 ส�านักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกับส่วนกิจการเพ่ือสังคมได้พัฒนา 
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้ึน	 เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวก 
และลดข้ันตอนในการขออนมัุตกิารด�าเนนิโครงการบรกิารวชิาการแก่ชมุชน	 ให้เป็นไปด้วยความราบร่ืนและรวดเรว็ยิง่ขึน้
	 โดยความสามารถของระบบเบื้องต้นที่ได้ด�าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มีดังนี้
	 1.	 บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสบัวศรีไอดีเพ่ือเข้าตรวจสอบโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน 
ตนเองได้
	 2.	 อาจารย์	 หัวหน้าโครงการ	 และบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการก�าหนดสิทธิ์จากส่วนกิจการเพ่ือสังคม 
สามารถส่งหัวข้อเสนอโครงการบริการวิชาการผ่านระบบได้
	 3.	 ส่วนกจิการเพือ่สังคมสามารถตดิตาม	 ตรวจสอบ	 และอนุมัติข้อเสนอโครงการบรกิารวิชาการ	 ผ่านระบบได้
	 4.	 มกีารแจ้งเตอืนผ่านอีเมลไปยงัหวัหน้าโครงการเม่ือมกีารอนมุตัข้ิอเสนอโครงการบรกิารวชิาการทีด่�าเนนิการ 
ขอไว้

URL	 	 https://sso.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน	 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	 หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชม	 และบุคลากรที่สนใจ
เปิดให้บรกิาร	 1	 มิถุนายน	 2561
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  ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร ์ มศว SWU-SAP เวอรช์นั 4.0

	 ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	 มศว	 (SWU	 Strategy	 Action	 Plan	Monitoring	 System	 :	 SWU-SAP) 
เปิดให้บริการการใช้งานมากว่า	 5	 ปี	 ในปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 ระบบ	 SWU-SAP	 ได้เพิ่มความสามารถในการติดตาม 
และประมวลผลโครงการของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ซึ่งส่งผลช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มีข้อมูลในการตัดสินใจด�าเนินการโครงการของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น
	 ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ระบบตดิตามแผนยทุธศาสตร์	 มศว	 ได้เพ่ิมความละเอยีดในการลงข้อมูลโครงการหน่วยงาน 
ให้มากขึ้น	 ตามความต้องการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีต้องการทราบถึงการกระจายงบประมาณโครงการของแต่ละ 
หน่วยงานทีน่�าไปใช้ในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเงนิอดุหนนุจากรฐับาล	 เงนิรายได้หน่วยงาน	 รวมถงึช่องทางรายได้อ่ืนๆ 
ที่น�ามาใช้ด�าเนินกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน	 ทั้งนี้ท�าให้ทราบถึงสัดส่วนงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
ว่ามีการน�างบประมาณมาใช้เพื่อด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านเป็นสัดส่วนเท่าไรบ้าง
	 นอกจากนี้ในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�าเนินงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อน	 บริหาร 
ส่งเสริมการเรียนการสอน	 งานวิจัย	 งานบริการวิชาการ	 รวมไปถึงงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมากกว่า 
1,300	 โครงการ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 การจะคัดเลือกโครงการดีเด่นท่ีน่าจับตามองในแต่ละปี	 ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
ในระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	 มศว	 จึงได้เพิ่มโครงการติดดาว	 คือโครงการที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์	 สามารถ 
สร้างชื่อเสียงให้สถาบันได้	 ในปีนี้มีโครงการติดดาวที่ได้รับการคัดเลือกมีจ�านวน	 2	 โครงการ	 คือ
	 1.	 โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริการจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 
เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน	 “ระยะที่	 3	 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้”
	 2.	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยส�าหรับนักศึกษา	 Ryukoku	 University	 ประเทศญี่ปุ่น

โครงการติดดาวท่ีได้รบัคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระบบติดตามแผนยุทธศาสตร ์ มศว

URL  https://sap.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน ผู้บริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์	 และบุคลากรที่สนใจ
เปิดใชง้าน 1	 มีนาคม	 2561
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ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินงานสอดคล้องกับภารกิจ	 ที่ได้รับ 
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	 โดยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด�าเนินการเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ	 อาท	ิ ระบบวดีทิศัน์ตามประสงค์	 (Video	On-demand)	 ระบบวารสารอเิลก็ทรอนกิส์	 สือ่นวตักรรม 
และการศึกษาเชิงสร้างสรรค์	 และระบบการเรียนการสอนออนไลน์	 (e-Learning)	 ส่วนด้านการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี	 ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้	 และแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการ 
องค์กร	 โดยน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและเป็นส่ือการเรียนรู้	 ภายใต้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 นอกจากนั้น	 ด้านการบริการวิชาการได้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้	 ด้านสื่อ 
เทคโนโลยีการศึกษา	 โดยมีการบริการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา 
และคณาจารย์จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ	 มีการจัดฝึกอบรมที่เป็นการบริการวิชาการและหารายได้เพื่อพัฒนาส่วนงาน 
ส่วนด้านการผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา	 ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
บริการโสตทัศนูปกรณ์	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส�าคัญต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการด�าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัย
 1.1 ระบบวดิีทัศน์ตามประสงค์ (Video On-demand)
  URL : http://vod.swu.ac.th/
  ระบบจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลส่ือวดีทัิศน์บันทึกการเรยีนการสอนรายวชิาท่ีสอนด้วยระบบการสอนทางไกล 
ปฏิสัมพันธ์	 (ประสานมิตรไปองครักษ์/องครักษ์ไปประสานมิตร)	 และการสอนระบบวงจรปิด	 (ประสานมิตรกับ 
ประสานมิตร/องครักษ์กับองครักษ์)	 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์สายธาร 
(Video	 Streaming)	 ผ่านระบบอินเทอร์เนต็	 เพือ่อ�านวยความสะดวก	 ให้แก่นสิติทีพ่ลาดการเข้าชัน้เรยีนด้วยเหตสุดุวสิยั 
และใช้ประโยชน์ให้แก่นิสิตในการทบทวนการเรียนการสอนที่เรียนไปแล้วด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ	 (BYOD) 
ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้	 ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบดังกล่าวพบว่าผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.97)
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  ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร ์ มศว SWU-SAP เวอรช์นั 4.0

	 ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	 มศว	 (SWU	 Strategy	 Action	 Plan	Monitoring	 System	 :	 SWU-SAP) 
เปิดให้บริการการใช้งานมากว่า	 5	 ปี	 ในปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 ระบบ	 SWU-SAP	 ได้เพิ่มความสามารถในการติดตาม 
และประมวลผลโครงการของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ซึ่งส่งผลช่วยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มีข้อมูลในการตัดสินใจด�าเนินการโครงการของมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น
	 ในปี	 พ.ศ.	 2561	 ระบบตดิตามแผนยทุธศาสตร์	 มศว	 ได้เพ่ิมความละเอยีดในการลงข้อมูลโครงการหน่วยงาน 
ให้มากข้ึน	 ตามความต้องการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีต้องการทราบถึงการกระจายงบประมาณโครงการของแต่ละ 
หน่วยงานทีน่�าไปใช้ในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเงนิอดุหนนุจากรฐับาล	 เงนิรายได้หน่วยงาน	 รวมถงึช่องทางรายได้อ่ืนๆ 
ที่น�ามาใช้ด�าเนินกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน	 ทั้งนี้ท�าให้ทราบถึงสัดส่วนงบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัย 
ว่ามีการน�างบประมาณมาใช้เพื่อด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านเป็นสัดส่วนเท่าไรบ้าง
	 นอกจากนี้ในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�าเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อน	 บริหาร 
ส่งเสริมการเรียนการสอน	 งานวิจัย	 งานบริการวิชาการ	 รวมไปถึงงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมากกว่า 
1,300	 โครงการ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 การจะคัดเลือกโครงการดีเด่นที่น่าจับตามองในแต่ละปี	 ไม่ใช่เรื่องง่าย 
ในระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	 มศว	 จึงได้เพิ่มโครงการติดดาว	 คือโครงการท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์	 สามารถ 
สร้างชื่อเสียงให้สถาบันได้	 ในปีนี้มีโครงการติดดาวที่ได้รับการคัดเลือกมีจ�านวน	 2	 โครงการ	 คือ
	 1.	 โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริการจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 
เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน	 “ระยะที่	 3	 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้”
	 2.	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยส�าหรับนักศึกษา	 Ryukoku	 University	 ประเทศญี่ปุ่น

โครงการติดดาวท่ีได้รบัคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระบบติดตามแผนยุทธศาสตร ์ มศว

URL  https://sap.swu.ac.th/
กลุ่มผูใ้ชง้าน ผู้บริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์	 และบุคลากรที่สนใจ
เปิดใชง้าน 1	 มีนาคม	 2561
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ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินงานสอดคล้องกับภารกิจ	 ที่ได้รับ 
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	 โดยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด�าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ	 อาท	ิ ระบบวดีทิศัน์ตามประสงค์	 (Video	On-demand)	 ระบบวารสารอเิล็กทรอนกิส์	 ส่ือนวตักรรม 
และการศึกษาเชิงสร้างสรรค์	 และระบบการเรียนการสอนออนไลน์	 (e-Learning)	 ส่วนด้านการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี	 ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้	 และแอปพลิเคชันเพ่ือการบริหารจัดการ 
องค์กร	 โดยน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและเป็นสื่อการเรียนรู้	 ภายใต้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 นอกจากนั้น	 ด้านการบริการวิชาการได้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้	 ด้านสื่อ 
เทคโนโลยีการศึกษา	 โดยมีการบริการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา 
และคณาจารย์จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ	 มีการจัดฝึกอบรมท่ีเป็นการบริการวิชาการและหารายได้เพ่ือพัฒนาส่วนงาน 
ส่วนด้านการผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา	 ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
บริการโสตทัศนูปกรณ์	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส�าคัญต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการด�าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัย
 1.1 ระบบวดิีทัศน์ตามประสงค์ (Video On-demand)
  URL : http://vod.swu.ac.th/
  ระบบจดัเกบ็และสบืค้นฐานข้อมูลสือ่วดีทิศัน์บันทึกการเรยีนการสอนรายวชิาทีส่อนด้วยระบบการสอนทางไกล 
ปฏิสัมพันธ์	 (ประสานมิตรไปองครักษ์/องครักษ์ไปประสานมิตร)	 และการสอนระบบวงจรปิด	 (ประสานมิตรกับ 
ประสานมิตร/องครักษ์กับองครักษ์)	 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์สายธาร 
(Video	 Streaming)	 ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็	 เพือ่อ�านวยความสะดวก	 ให้แก่นสิติทีพ่ลาดการเข้าชัน้เรยีนด้วยเหตสุดุวสิยั 
และใช้ประโยชน์ให้แก่นิสิตในการทบทวนการเรียนการสอนที่เรียนไปแล้วด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ	 (BYOD) 
ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ทั้งนี้	 ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบดังกล่าวพบว่าผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.97)
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 1.2 ระบบวารสารอเิล็กทรอนิกส์ ส่ือนวตักรรมและการศึกษาเชงิสรา้งสรรค์
  (E-Journal of Media Innovation and Creative Education)
  URL : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt
	 	 ระบบจดัการวารสารวชิาการของส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	 เป็นระบบ 
จัดการและเผยแพร่วารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่วารสารวิชาการ 
ท่ีจดัพมิพ์และเผยแพร่โดยส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา	 ระบบดังกล่าวจดัเป็นช่องทางเลือกหนึง่เพือ่การเผยแพร่วารสาร 
บทความ	 องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 1.3 ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
  URL : http://www.thaiedtech.net/
	 	 ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์	 (e-Learning)	 ของส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศึกษา	 เป็นระบบทีใ่ช้ส�าหรับ 
เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมของส�านักสื่อฯ	 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการออกแบบระบบโดยใช้แนวคิด	 Video	 Based 
Learning	 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้ามาเรียนรู้สามารถเข้ามาเรียนได้อย่างสะดวก	 ทั้งนี้	 ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการประเมินผล 
คุณภาพของระบบดังกล่าวพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี	 (ค่าเฉลี่ย	 4.08)
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2. ด้านนวตักรรมการจัดการเรยีนรูด้้วยเทคโนโลยี
 2.1 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “พืชสมุนไพรเพ่ือชวีติ”
  [AR Application “BCHerb” (Bodhivijjalaya Herb@Phapong)]
	 	 ส�านักสื่อฯ	 ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้	 เรื่อง	 สมุนไพรเพื่อชีวิต	 (Herb	 for	 life) 
ระหว่างเดือนธันวาคม	 2560	 ถึงเดือนมีนาคม	 2561	ณ	 ริมคลองพระปรง	 บ้านใหม่ศรีจ�าปา	 ต�าบลหนองหมากฝ้าย 
อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัด 
สระแก้ว	 โดยพืน้ทีด่งักล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วย	 “พชืสมุนไพร”	 ทีมี่ประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรู	้ ซึง่โครงการดงักล่าว 
เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักสื่อฯ	 และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัด 
สระแก้ว
	 	 โดย	 Application	 “BCHerb”	 นัน้	 อาศยัเทคโนโลย	ี Augmented	 Reality	 (AR)	 มาสร้างข้อมูลทีเ่ป็นภาพ 
และเสียงของพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยใช้โทรศัพท์มือถือ	 (Smart	 Phone) 
สแกน	 Code	ทีต่ดิตัง้อยูท่ีต้่นไม้ชนดิต่างๆ	 จากนัน้	 Application	 “BCHerb”	 จะแสดงข้อความเสยีงและภาพประกอบ 
คุณลักษณะทางสมุนไพรของต้นไม้ชนิดนั้นๆ	 ให้ผู้เรียนได้ทราบและบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีริมคลองพระปรง 
ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการติดตั้ง	 Code	 ที่ต้นไม้ไปแล้ว	 20	 ชนิด	 จ�านวนมากกว่า	 40	 ต้น	 และปัจจุบันวิทยาลัย 
โพธิวิชชาลัยได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ใน	 “ฐานการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ริมคลองพระปรง	 โดยใช้	 Application 
“BCHerb”	 อยู่จนถึงปัจจุบัน
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 1.2 ระบบวารสารอเิล็กทรอนิกส์ ส่ือนวตักรรมและการศึกษาเชงิสรา้งสรรค์
  (E-Journal of Media Innovation and Creative Education)
  URL : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/cemt
	 	 ระบบจดัการวารสารวชิาการของส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	 เป็นระบบ 
จัดการและเผยแพร่วารสารวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่วารสารวิชาการ 
ทีจ่ดัพมิพ์และเผยแพร่โดยส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา	 ระบบดังกล่าวจดัเป็นช่องทางเลือกหนึง่เพือ่การเผยแพร่วารสาร 
บทความ	 องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 1.3 ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
  URL : http://www.thaiedtech.net/
	 	 ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์	 (e-Learning)	 ของส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศึกษา	 เป็นระบบทีใ่ช้ส�าหรับ 
เผยแพร่หลักสูตรการฝึกอบรมของส�านักสื่อฯ	 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการออกแบบระบบโดยใช้แนวคิด	 Video	 Based 
Learning	 เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนรู้สามารถเข้ามาเรียนได้อย่างสะดวก	 ทั้งนี้	 ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการประเมินผล 
คุณภาพของระบบดังกล่าวพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี	 (ค่าเฉลี่ย	 4.08)
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2. ด้านนวตักรรมการจัดการเรยีนรูด้้วยเทคโนโลยี
 2.1 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “พืชสมุนไพรเพ่ือชวีติ”
  [AR Application “BCHerb” (Bodhivijjalaya Herb@Phapong)]
	 	 ส�านักสื่อฯ	 ได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้	 เรื่อง	 สมุนไพรเพื่อชีวิต	 (Herb	 for	 life) 
ระหว่างเดือนธันวาคม	 2560	 ถึงเดือนมีนาคม	 2561	ณ	 ริมคลองพระปรง	 บ้านใหม่ศรีจ�าปา	 ต�าบลหนองหมากฝ้าย 
อ�าเภอวัฒนานคร	 จังหวัดสระแก้ว	 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัด 
สระแก้ว	 โดยพืน้ทีด่งักล่าวอดุมสมบูรณ์ไปด้วย	 “พชืสมนุไพร”	 ทีม่ปีระโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรู	้ ซึง่โครงการดงักล่าว 
เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักสื่อฯ	 และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัด 
สระแก้ว
	 	 โดย	 Application	 “BCHerb”	 นัน้	 อาศยัเทคโนโลย	ี Augmented	 Reality	 (AR)	 มาสร้างข้อมลูทีเ่ป็นภาพ 
และเสียงของพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 โดยใช้โทรศัพท์มือถือ	 (Smart	 Phone) 
สแกน	 Code	ทีต่ดิตัง้อยูท่ีต้่นไม้ชนดิต่างๆ	 จากนัน้	 Application	 “BCHerb”	 จะแสดงข้อความเสยีงและภาพประกอบ 
คุณลักษณะทางสมุนไพรของต้นไม้ชนิดนั้นๆ	 ให้ผู้เรียนได้ทราบและบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีริมคลองพระปรง 
ส�านักสื่อฯ	 ได้ด�าเนินการติดตั้ง	 Code	 ที่ต้นไม้ไปแล้ว	 20	 ชนิด	 จ�านวนมากกว่า	 40	 ต้น	 และปัจจุบันวิทยาลัย 
โพธิวิชชาลัยได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ใน	 “ฐานการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ริมคลองพระปรง	 โดยใช้	 Application 
“BCHerb”	 อยู่จนถึงปัจจุบัน
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 2.2 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “พฤกษศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองตะเคียนบอน”
  (AR Application “NTKB”)
	 	 ส�านักสื่อฯ	 ได้จัดกิจกรรมผลิตส่ือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยร่วมมือทางวิชาการ 
กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองตะเคยีนบอน	จงัหวัดสระแก้ว	 โดยได้ผลิต	Application	 เพ่ือการเรียนรู้ทีช่ือ่ว่า	 “NTKB” 
โดย	 Application	 “NTKB”	 เป็นเครือ่งมอืในการจัดการเรยีนรู	้ ณ	 สวนพฤกษศาสตร์	 ในโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 ต�าบลหนองตะเคียนบอน	 จังหวัดสระแก้ว	 เพ่ือให้นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 และ 
ประชาชนทั่วไป	 สามารถเรียนรู ้จากคุณลักษณะทางสมุนไพรของต้นไม้ได ้ด ้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(Smart	 Phone)	 ซึง่ส�านกัสือ่ฯ	 และองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองตะเคยีนบอน	 จงัหวดัสระแก้ว	 ได้ร่วมกนัด�าเนนิการ 
ติดป้าย	 Code	 ที่ต้นไม้ไปแล้วมากกว่า	 20	 ชนิด

 2.3 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “โปรแกรมตรวจการมองเส้นแนวต้ังในโลกเสมือนจรงิ”
  (AR Application “Subjective Visual Vertical : VR-SVV”)
	 	 ส�านักสื่อฯ	 จัดกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
โดยได้ให้ความร่วมมือกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในการผลิตแอปพลิเคชัน 
เพ่ือการเรียนรู้	 “โปรแกรมตรวจการมองเส้นแนวตั้งในโลกเสมือนจริง”	 (AR	 Application	 “Subjective	 Visual 
Vertical	 :	 VR-SVV”)	 โดยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานในงานวันสถาปนาส�านักสื่อฯ	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 2561
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 2.4 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “พหุปัญญา” (AR Application MIQuiz)
	 	 ส�ำนักสื่อฯ	 ได้จัดกิจกรรมผลิตสือ่เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน	 โดยรว่มมอืกบัโรงเรียนสำธติมหำวทิยำลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสำนมิตร	 (ฝ่ำยมัธยม)	 ในกำรผลิตแอปพลิเคชันเพือ่กำรเรยีนรู	้ “พหปัุญญำ”	 (AR	 Application 
MIQuiz)	 โดยแนวคดิในกำรพัฒนำ	 Appication	MIQuiz	 นัน้เป็นกำรปรบัเปลีย่นวธิกีำรท�ำแบบสอบถำมในรูปแบบเดมิ 
ให้ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย	 คือกำรใช้แนวคิดของกำรออกแบบ	 แบบ	 Gamification	 และกรำฟิกกำร์ตูน 
เข้ำมำเป็นส่วนหลักส�ำคัญในกำรพัฒนำ	 Application	 ทั้งนี้	 Appication	 MIQuiz	 มียอดดำวน์โหลดมำกกว่ำ 
1,000	 ดำวน์โหลด

 2.5 แอปพลิเคชนัส�ารวจความพึงพอใจ (Application “SUMET”)
	 	 ส�ำนักส่ือฯ	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร	 โดยได้พัฒนำแอปพลิเคชัน 
(Application	 “SUMET”)	 ส�ำหรับอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร 
ซึ่งผู้รับบริกำรสำมำรถให้ข้อมูล	 ณ	 พื้นที่ที่ส�ำนักสื่อฯ	 ออกไปให้บริกำร	 ท�ำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและควำมคิดเห็น 
ต่อคณุภำพกำรให้บรกิำรของส�ำนกัสือ่ฯ	 สะดวกและครอบคลมุกลุม่ผูร้บับรกิำรทีห่ลำกหลำย	 และท�ำให้มีข้อมูลเพยีงพอ 
ต่อกำรน�ำไปพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น

อบรมวีดิทัศน์	วันที่	1	25/04/61
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 2.2 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “พฤกษศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองตะเคียนบอน”
  (AR Application “NTKB”)
	 	 ส�านักสื่อฯ	 ได้จัดกิจกรรมผลิตส่ือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย	 โดยร่วมมือทางวิชาการ 
กบัองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตะเคยีนบอน	 จังหวัดสระแก้ว	 โดยได้ผลติ	 Application	 เพือ่การเรยีนรูที้ช่ือ่ว่า	 “NTKB” 
โดย	 Application	 “NTKB”	 เป็นเครือ่งมอืในการจัดการเรยีนรู	้ ณ	 สวนพฤกษศาสตร์	 ในโครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพชื 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 ต�าบลหนองตะเคียนบอน	 จังหวัดสระแก้ว	 เพื่อให้นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 และ 
ประชาชนทั่วไป	 สามารถเรียนรู ้จากคุณลักษณะทางสมุนไพรของต้นไม้ได ้ด ้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(Smart	 Phone)	 ซึง่ส�านกัสือ่ฯ	 และองค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองตะเคยีนบอน	 จงัหวดัสระแก้ว	 ได้ร่วมกันด�าเนินการ 
ติดป้าย	 Code	 ที่ต้นไม้ไปแล้วมากกว่า	 20	 ชนิด

 2.3 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “โปรแกรมตรวจการมองเส้นแนวต้ังในโลกเสมือนจรงิ”
  (AR Application “Subjective Visual Vertical : VR-SVV”)
	 	 ส�านักสื่อฯ	 จัดกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
โดยได้ให้ความร่วมมือกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในการผลิตแอปพลิเคชัน 
เพ่ือการเรียนรู้	 “โปรแกรมตรวจการมองเส้นแนวตั้งในโลกเสมือนจริง”	 (AR	 Application	 “Subjective	 Visual 
Vertical	 :	 VR-SVV”)	 โดยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานในงานวันสถาปนาส�านักสื่อฯ	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 2561
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 2.4 แอปพลิเคชนัเพ่ือการเรยีนรู ้ “พหุปัญญา” (AR Application MIQuiz)
	 	 ส�ำนักสื่อฯ	 ได้จัดกิจกรรมผลิตสือ่เพื่อสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน	 โดยรว่มมอืกบัโรงเรียนสำธติมหำวทิยำลัย 
ศรนีครนิทรวิโรฒ	ประสำนมติร	 (ฝ่ำยมธัยม)	 ในกำรผลติแอปพลเิคชนัเพือ่กำรเรยีนรู	้ “พหปัุญญำ”	 (AR	 Application 
MIQuiz)	 โดยแนวคดิในกำรพัฒนำ	 Appication	MIQuiz	 นัน้เป็นกำรปรบัเปล่ียนวธิกีำรท�ำแบบสอบถำมในรูปแบบเดมิ 
ให้ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย	 คือกำรใช้แนวคิดของกำรออกแบบ	 แบบ	 Gamification	 และกรำฟิกกำร์ตูน 
เข้ำมำเป็นส่วนหลักส�ำคัญในกำรพัฒนำ	 Application	 ทั้งนี้	 Appication	 MIQuiz	 มียอดดำวน์โหลดมำกกว่ำ 
1,000	 ดำวน์โหลด

 2.5 แอปพลิเคชนัส�ารวจความพึงพอใจ (Application “SUMET”)
	 	 ส�ำนักสื่อฯ	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร	 โดยได้พัฒนำแอปพลิเคชัน 
(Application	 “SUMET”)	 ส�ำหรับอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร 
ซ่ึงผู้รับบริกำรสำมำรถให้ข้อมูล	 ณ	 พื้นที่ที่ส�ำนักสื่อฯ	 ออกไปให้บริกำร	 ท�ำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและควำมคิดเห็น 
ต่อคณุภำพกำรให้บรกิำรของส�ำนกัสือ่ฯ	 สะดวกและครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริกำรท่ีหลำกหลำย	 และท�ำให้มข้ีอมลูเพยีงพอ 
ต่อกำรน�ำไปพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น

อบรมวีดิทัศน์	วันที่	1	25/04/61
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3. ด้านการบรกิารวชิาการ
 3.1 โครงการบรกิารวิชาการ “โครงการพัฒนาครแูละบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)”
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึน	 ซ่ึงเทคโนโลยีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน	 การประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ามามีบทบาทในการสอนเพื่อเป็นรากฐานในการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่
ให้เป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจให้กับผู้เรียนในการใฝ่รู้ให้มากข้ึน	 ส�านักส่ือฯ	 จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ	 “โครงการ 
พัฒนาครูและบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)”	 หลักสูตร	 “การประยุกต์ใช ้
Application	 และ	 MS-PowerPoint	 Interactive	 ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ 
Active	 Learning”	 ระหว่างเดือนกรกฎาคม	 2561	 ถงึเดอืนกนัยายน	 2561	 จ�านวน	 6	 คร้ัง	 โดยมกีจิกรรมการบรรยาย 
และการฝึกปฏิบัติ	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	 223	 คน	 ดังนี้
	 	 -	 ครั้งที่	 1	 	 วันที่	 28	 -	 29	 กรกฎาคม	 2561	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 53	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 2	 	 วันที่	 11	 -	 12	 สิงหาคม	 2561	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 34	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 3	 	 วันที่	 18	 -	 19	 สิงหาคม	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 52	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 4	 	 วันที่	 25	 -	 26	 สิงหาคม	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 42	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 5	 	 วันที่	 8	 -	 9	 กันยายน	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 22	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 6	 	 วันที่	 15	 -	 16	 กันยายน	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 30	 คน
	 	 จากการประเมินความพึงพอใจผู้อบรมฯ	 ในภาพรวมเห็นว่าโครงการนี้ดี	 มีประโยชน์ต่อครูและบุคลากร 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ในการน�าความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอนเป็นอย่างดี	 โดยมีระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.51)
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 3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
  ในรปูแบบการฝึกอบรมในห้องเรยีนและการฝึกอบรมผ่านส่ือ
	 	 ส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศึกษาได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญของการพฒันาบคุลากรด้านการศกึษาให้มคีวามรู้ 
และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจท่ีส�านักสื่อฯ	 เป็นหน่วยงานบริการและ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	 เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมทั้งเป็นการด�าเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ด้านการเป็นแหล่งความเป็นเลิศ 
ในการผลติบัณฑติและนวตักรรมการเรยีนรู	้ (Learning	 innovation)	 การผลตินวตักรรมเพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูแ้บบ 
Active	 Learning	 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ	 Active	 Learning
	 	 ส�านักสื่อฯ	 จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี
การศึกษาในรูปแบบการฝึกอบรมในห้องเรียนและการฝึกอบรมผ่านสื่อ	 ระหว่างเดือนมีนาคม	 -	 พฤษภาคม	 2561 
โดยด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยกีารศึกษาในรปูแบบการฝึกอบรมในห้องเรยีนและการฝึกอบรม 
ผ่านสื่อ	 จ�านวน	 2	 หลักสูตร	 ได้แก่	 หลักสูตร	 “การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา”	 และหลักสูตร	 “การผลิตวีดิทัศน ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์”	 และจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ�านวน	 2	 ครั้ง	 คือ
	 	 -	 ครัง้ที	่ 1	 หลกัสตูร	 “การผลติวดีทิศัน์เพ่ือการศึกษา”	 วนัที	่ 25	 -	 26	 เมษายน	 2561	 มผีูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 
จ�านวน	 23	 คน
	 	 -	 ครัง้ที	่ 2	 หลักสตูร	 “การผลติวดิีทศัน์เพือ่การประชาสมัพนัธ์”	 วนัที	่ 2	 -	 3	 พฤษภาคม	 2561	 มผีูเ้ข้าร่วม 
ฝึกอบรม	 จ�านวน	 24	 คน
	 	 	 จากการประเมินความพึงพอใจผู ้อบรมฯ	 ในภาพรวมเห็นว่าโครงการนี้ดี	 มีประโยชน์ต่อบุคลากร 
ทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในการน�าความรูแ้ละความเข้าใจไปประยกุต์ใช้ 
ในการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น	 โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.82)
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3. ด้านการบรกิารวชิาการ
 3.1 โครงการบรกิารวิชาการ “โครงการพัฒนาครแูละบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)”
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงเทคโนโลยีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน	 การประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ามามีบทบาทในการสอนเพื่อเป็นรากฐานในการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม ่
ให้เป็นจุดดึงดูดท่ีน่าสนใจให้กับผู้เรียนในการใฝ่รู้ให้มากข้ึน	 ส�านักส่ือฯ	 จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ	 “โครงการ 
พัฒนาครูและบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)”	 หลักสูตร	 “การประยุกต์ใช ้
Application	 และ	 MS-PowerPoint	 Interactive	 ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ 
Active	 Learning”	 ระหว่างเดือนกรกฎาคม	 2561	 ถงึเดอืนกนัยายน	 2561	 จ�านวน	 6	 คร้ัง	 โดยมกีจิกรรมการบรรยาย 
และการฝึกปฏิบัติ	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	 223	 คน	 ดังนี้
	 	 -	 ครั้งที่	 1	 	 วันที่	 28	 -	 29	 กรกฎาคม	 2561	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 53	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 2	 	 วันที่	 11	 -	 12	 สิงหาคม	 2561	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 34	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 3	 	 วันที่	 18	 -	 19	 สิงหาคม	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 52	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 4	 	 วันที่	 25	 -	 26	 สิงหาคม	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 42	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 5	 	 วันที่	 8	 -	 9	 กันยายน	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 22	 คน
	 	 -	 ครั้งที่	 6	 	 วันที่	 15	 -	 16	 กันยายน	 2561	 	 มีผู้เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 30	 คน
	 	 จากการประเมินความพึงพอใจผู้อบรมฯ	 ในภาพรวมเห็นว่าโครงการนี้ดี	 มีประโยชน์ต่อครูและบุคลากร 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ในการน�าความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอนเป็นอย่างดี	 โดยมีระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.51)
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 3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
  ในรปูแบบการฝึกอบรมในห้องเรยีนและการฝึกอบรมผ่านส่ือ
	 	 ส�านกัสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของการพัฒนาบคุลากรด้านการศกึษาให้มคีวามรู้ 
และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจท่ีส�านักสื่อฯ	 เป็นหน่วยงานบริการและ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	 เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมทั้งเป็นการด�าเนินการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ด้านการเป็นแหล่งความเป็นเลิศ 
ในการผลติบณัฑติและนวตักรรมการเรยีนรู	้ (Learning	 innovation)	 การผลิตนวตักรรมเพือ่สนบัสนนุการเรียนรูแ้บบ 
Active	 Learning	 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ	 Active	 Learning
	 	 ส�านักสื่อฯ	 จึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลย ี
การศึกษาในรูปแบบการฝึกอบรมในห้องเรียนและการฝึกอบรมผ่านสื่อ	 ระหว่างเดือนมีนาคม	 -	 พฤษภาคม	 2561 
โดยด�าเนินการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยกีารศกึษาในรปูแบบการฝึกอบรมในห้องเรยีนและการฝึกอบรม 
ผ่านสื่อ	 จ�านวน	 2	 หลักสูตร	 ได้แก่	 หลักสูตร	 “การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา”	 และหลักสูตร	 “การผลิตวีดิทัศน ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์”	 และจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ�านวน	 2	 ครั้ง	 คือ
	 	 -	 ครัง้ที	่ 1	 หลกัสตูร	 “การผลติวดีทัิศน์เพ่ือการศกึษา”	 วนัที	่ 25	 -	 26	 เมษายน	 2561	 มผีูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 
จ�านวน	 23	 คน
	 	 -	 ครัง้ที	่ 2	 หลักสตูร	 “การผลติวดิีทศัน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์”	 วนัที	่ 2	 -	 3	 พฤษภาคม	 2561	 มผู้ีเข้าร่วม 
ฝึกอบรม	 จ�านวน	 24	 คน
	 	 	 จากการประเมินความพึงพอใจผู ้อบรมฯ	 ในภาพรวมเห็นว่าโครงการนี้ดี	 มีประโยชน์ต่อบุคลากร 
ทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในการน�าความรูแ้ละความเข้าใจไปประยกุต์ใช้ 
ในการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น	 โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.82)
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4. ด้านการผลิตและบรกิารส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
 4.1 การผลิตและบรกิารส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวทิยาลัยและส่วนงานต่างๆ
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส�าคัญๆ	 ของมหาวิทยาลัย 
และกิจกรรมต่างๆ	 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการผลิตวีดิทัศน์	 และบริการโสตทัศนศึกษา 
นอกจากนัน้	 ยงัให้บรกิารระบบการถ่ายทอดสด	 (Live	 Broadcast)	 งานพิธกีารหรือกจิกรรมส�าคญัๆ	 ของมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 4.2 การบรกิารโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ทั้งห้องเรียนปกติ	 ห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย	 และการถ่ายทอดสดการสอนทางไกล 
ปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 4.3 การบรกิารให้ความรูแ้ละฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่คณาจารย์	 นิสิต	 นักเรียนของคณะ/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ	 ภายใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
	 ด้านการสื่อสารองค์กร	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กรให้ครอบคลุม 
ทั้งด้านการสื่อสารภายในและภายนอก	 ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 ได้แก่	 สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ	 ซึ่งตลอดป ี
ที่ผ่านมามียอดผู้กดติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังนี้
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	 ซึ่งยอดผู้ติดตามผ่านสื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ี	 อยู่ในล�าดับต้นๆ	 ของประเทศไทย	 สามารถสะท้อนขีด 
ความสามารถในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 ทั้งนักเรียน	 นิสิต	 ผู้ปกครอง	 บุคลากร	 ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ให้สามารถรับรู้ได้เป็นวงกว้าง	 และยังมีช่องทางใหม่มากขึ้นทุกปีโดยล่าสุด	 ได้เปิดตัว	 SWU	MOBILE	 เวอร์ชันใหม ่
ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 การด�าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรยังได้ผสาน 
ความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 ผ่านการน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ	 ของทางมหาวิทยาลัย 
ผ่านหนังสือพิมพ์	 สื่อโทรทัศน์	 และสื่อออนไลน์	 รวมถึงการแถลงข่าวส�าคัญต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย
	 นอกจากนี้ยังได้จัดท�าเว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลด้านภาพถ่าย	 ตราสัญลักษณ์	 อัตลักษณ์องค์กร	 ภายใต้ชื่อ 
เว็บไซต์	 UNITY.SWU.AC.TH	 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการสื่อสารองค์กรที่เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย 
งานด้านสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 ในการควบคุมและดูแล 
ด้านการประชาสัมพันธ์	 การแถลงข่าวงานมหกรรม	 UNIVERSITY	 EXPO	 ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา
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4. ด้านการผลิตและบรกิารส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
 4.1 การผลิตและบรกิารส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวทิยาลัยและส่วนงานต่างๆ
	 	 ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส�าคัญๆ	 ของมหาวิทยาลัย 
และกิจกรรมต่างๆ	 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการผลิตวีดิทัศน์	 และบริการโสตทัศนศึกษา 
นอกจากนัน้	 ยงัให้บริการระบบการถ่ายทอดสด	 (Live	 Broadcast)	 งานพธิกีารหรอืกจิกรรมส�าคญัๆ	 ของมหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 4.2 การบรกิารโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ท้ังห้องเรียนปกติ	 ห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย	 และการถ่ายทอดสดการสอนทางไกล 
ปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 4.3 การบรกิารให้ความรูแ้ละฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษา
	 	 ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยให้ความรู้ภาคปฏิบัติแก่คณาจารย์	 นิสิต	 นักเรียนของคณะ/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ	 ภายใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
	 ด้านการสื่อสารองค์กร	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กรให้ครอบคลุม 
ท้ังด้านการสื่อสารภายในและภายนอก	 ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	 ได้แก่	 ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ	 ซ่ึงตลอดป ี
ที่ผ่านมามียอดผู้กดติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ดังนี้
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	 ซึ่งยอดผู้ติดตามผ่านสื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ี	 อยู่ในล�าดับต้นๆ	 ของประเทศไทย	 สามารถสะท้อนขีด 
ความสามารถในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 ทั้งนักเรียน	 นิสิต	 ผู้ปกครอง	 บุคลากร	 ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ให้สามารถรับรู้ได้เป็นวงกว้าง	 และยังมีช่องทางใหม่มากข้ึนทุกปีโดยล่าสุด	 ได้เปิดตัว	 SWU	MOBILE	 เวอร์ชันใหม ่
ซ่ึงเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 การด�าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรยังได้ผสาน 
ความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 ผ่านการน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ	 ของทางมหาวิทยาลัย 
ผ่านหนังสือพิมพ์	 สื่อโทรทัศน์	 และสื่อออนไลน์	 รวมถึงการแถลงข่าวส�าคัญต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย
	 นอกจากนี้ยังได้จัดท�าเว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลด้านภาพถ่าย	 ตราสัญลักษณ์	 อัตลักษณ์องค์กร	 ภายใต้ชื่อ 
เว็บไซต์	 UNITY.SWU.AC.TH	 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการส่ือสารองค์กรที่เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย 
งานด้านสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 ในการควบคุมและดูแล 
ด้านการประชาสัมพันธ์	 การแถลงข่าวงานมหกรรม	 UNIVERSITY	 EXPO	 ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา
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รวมถึงการจัดท�าวีดิทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพลักษณ์ใหม่	 ที่มีความทันสมัย	 และ 
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ	 3	 ภาษา	 คือ	 ไทย	 จีน	 อังกฤษ	 รวมถึง 
ท�าสื่อโฆษณารณรงค์ด้านการอนุรักษ์	 ออกมาจ�านวน	 14	 ชิ้น	 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี

ภาพรวมงานด้านสื่อสารองค์กรมุ่งมั่นจะพัฒนาการส่ือสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย 
ความร่วมมือและเทคโนโลยี	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อไป
	 ส�าหรบัผลการด�าเนินงาน	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ส่วนวเิทศสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร	 (งานสือ่สารองค์กร) 
สรุปผลการด�าเนินงานดังนี้
	 1.	มรีะบบฐานข้อมลู	 เช่น	 ระบบสบืค้นรปูภาพรายชือ่ทีม่กีารเพ่ิมขึน้ของจ�านวนข้อมลูในระบบ	 ประกอบด้วย 
ระบบฐานข้อมูล	 2	 ระบบ	 คือ
	 	 1)	 เว็บไซต์ฐานข้อมูล	 unity.swu.ac.th
	 	 2)	 เว็บไซต์	 https://www.facebook.com/prswu/
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	 2.	มจี�านวนตวัแทนเครอืข่ายการสือ่สารองค์กรภายในมหาวทิยาลยัจากตวัแทนหน่วยงานต่างๆ	 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	 2561	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	 มศว	 ดังนี้
	 	 1)	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ”
	 	 2)	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผ่านแอปพลิเคชัน 
บนสมาร์ทโฟน”
	 	 3)	 โครงการศกึษาดงูานเพ่ือพฒันาศกัยภาพเครือข่ายด้านการสือ่สารองค์กร	 โดยเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูาน 
วชิาชีพส่ือสารมวลชน	ณ	 บรษิทั	 จีเอ็มเอ็มมีเดยีจ�ากัด	 (มหาชน)	 บรษิทัผู้ผลิตรายการทีวดีจิทิลัช่อง	 GMM25	 ในเครอื 
GMM	Grammy

	 3.	มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอกด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารมวลชน
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ได้มีการสร้างสมัพนัธ์ทีด่กัีบหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยัโดยมคีวามร่วมมอื 
จากองค์กรภายนอก	 ดังนี้
	 	 1)	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 เรื่องการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 กับบริษัท	 พัฒนาบุคลิกภาพ	 จ�ากัด
	 	 2)	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกด้านเทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 
ทางการตลาด	 ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 กับบริษัท	 ศิริมีเดีย
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รวมถึงการจัดท�าวีดิทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในภาพลักษณ์ใหม่	 ท่ีมีความทันสมัย	 และ 
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ	 3	 ภาษา	 คือ	 ไทย	 จีน	 อังกฤษ	 รวมถึง 
ท�าสื่อโฆษณารณรงค์ด้านการอนุรักษ์	 ออกมาจ�านวน	 14	 ชิ้น	 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี

ภาพรวมงานด้านส่ือสารองค์กรมุ่งมั่นจะพัฒนาการส่ือสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย 
ความร่วมมือและเทคโนโลยี	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อไป
	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ส่วนวเิทศสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร	 (งานสือ่สารองค์กร) 
สรุปผลการด�าเนินงานดังนี้
	 1.	มรีะบบฐานข้อมลู	 เช่น	 ระบบสืบค้นรูปภาพรายชือ่ทีม่กีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนข้อมลูในระบบ	 ประกอบด้วย 
ระบบฐานข้อมูล	 2	 ระบบ	 คือ
	 	 1)	 เว็บไซต์ฐานข้อมูล	 unity.swu.ac.th
	 	 2)	 เว็บไซต์	 https://www.facebook.com/prswu/
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	 2.	มจี�านวนตวัแทนเครอืข่ายการสือ่สารองค์กรภายในมหาวทิยาลยัจากตวัแทนหน่วยงานต่างๆ	 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	 2561	 ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	 มศว	 ดังนี้
	 	 1)	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ”
	 	 2)	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผ่านแอปพลิเคชัน 
บนสมาร์ทโฟน”
	 	 3)	 โครงการศกึษาดงูานเพ่ือพฒันาศกัยภาพเครือข่ายด้านการสือ่สารองค์กร	 โดยเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูาน 
วชิาชีพสือ่สารมวลชน	ณ	 บรษิทั	 จเีอม็เอม็มเีดยีจ�ากดั	 (มหาชน)	 บรษิทัผูผ้ลติรายการทวีดีจิทิลัช่อง	 GMM25	 ในเครอื 
GMM	Grammy

	 3.	มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอกด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารมวลชน
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 ได้มกีารสร้างสัมพันธ์ทีดี่กับหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัยโดยมคีวามร่วมมือ 
จากองค์กรภายนอก	 ดังนี้
	 	 1)	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 เรื่องการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 กับบริษัท	 พัฒนาบุคลิกภาพ	 จ�ากัด
	 	 2)	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกด้านเทคโนโลยี	 และนวัตกรรม 
ทางการตลาด	 ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 กับบริษัท	 ศิริมีเดีย
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	 4.	 มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านสื่อต่างๆ	 ดังนี้
	 	 4.1	ด้านช่องทางการสื่อสาร
	 	 	 	 1)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 2)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านระบบ	 Call	 Canter
	 	 	 	 3)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Facebook
	 	 	 	 4)	การเผยแพร่ผ่าน	 PRSWU
	 	 	 	 5)	การเผยแพร่ผ่าน	 Fanpage	 ผู้บริหาร
	 	 	 	 6)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Twitter
	 	 	 	 7)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Line
	 	 	 	 8)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Youtube
	 	 4.2	ด้านวารสาร
	 	 	 	 9)	ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร	 SWU	WEEKLY
	 	 	 	 10)	ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร	 SWU	 ZEED
	 	 4.3	ด้านงานออกแบบ
	 	 	 	 11)	เผยแพร่ผ่านงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	 โปสเตอร์	 ป้ายไวนิล
	 	 4.4	ผ่านสื่อภายนอก
	 	 	 	 12)	เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ
	 	 	 	 13)	เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
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ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากร
	 โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรมหาวิทยาลัย	 (SWU-ERP)	 จัดท�าขึ้นตามแผนยุทธศาสตร ์
ของมหาวิทยาลัย	 ด้วยความเห็นชอบจากรองศาสตราจารย์	 ดร.สมชาย	 สันติวัฒนกุล	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยมีระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จ	 9	 เดือน	 (มิถุนายน	 2560	 -	 เมษายน	 2561)	 พัฒนาและ 
ติดตั้ง	 Hardware	 Software	 และ	 Application	 รวมระบบงานย่อย	 13	 ระบบ	 เพ่ือสนับสนุนให้การท�างาน 
ในมหาวิทยาลัยมีมาตราฐาน	 ด�าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ	 พัสดุ	 บัญชี	 การเงิน	 และทรัพยากรบุคคล 
ในรปูแบบเดียวกัน	 ถกูต้องรวดเรว็	 และตรวจสอบได้	 ขณะเดยีวกันระบบ	 SWU-ERP	 ยงัตอบสนองนโยบายการบรหิารงาน 
มหาวิทยาลัยในก�ากับ	 และ	 Digital	 4.0	 ด้วยเช่นกัน

	 ระบบ	 SWU-ERP	 เป็นภาระกิจหลักในการก�ากับดูแลและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 
ส�านักงานอธิการบดี	 ภายใต้การบริหารของ	 รองศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์	 ดร.ณรงค์ศักดิ์	 เหล่าศรีสิน	 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบรหิาร	 ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากรก่อตัง้ขึน้เม่ือเดอืนพฤศจิกายน	2559	 โดยมีวสิยัทศัน์ในการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั 
เพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	 และมีพันธกิจดังนี้
	 1.	 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 2.	 การพัฒนาและผลักดันเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
	 3.	 เผยแพร่	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

ผลการด�าเนินงานปี 2561
	 1.	 บริหารจัดการโครงการ	 SWU-ERP	 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 และในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 2.	 ปรับปรุงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของอาคารส�านักงานอธิการบดี
	 3.	 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านไอทีและวางแผนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
	 4.	 จัดอบรม	 เผยแพร่ความรู้	 ความเข้าใจในการใช้งานระบบ	 http://erp.swu.ac.th
	 5.	 จัดท�าเว็บไซต์	 ในการรวบรวมความรู้	 คู่มือ	 และการถามตอบ	 http://faq-erp.swu.ac.th
	 6.	 ติดตามผลการใช้งานระบบ	 และพัฒนาปรับปรุงตามนโยบายเร่งด่วน
	 7.	 สนับสนุนการใช้งานระบบ	 โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการตอบค�าถามผ่านทาง	 Line@	,	FB
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	 4.	 มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านสื่อต่างๆ	 ดังนี้
	 	 4.1	ด้านช่องทางการสื่อสาร
	 	 	 	 1)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 2)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านระบบ	 Call	 Canter
	 	 	 	 3)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Facebook
	 	 	 	 4)	การเผยแพร่ผ่าน	 PRSWU
	 	 	 	 5)	การเผยแพร่ผ่าน	 Fanpage	 ผู้บริหาร
	 	 	 	 6)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Twitter
	 	 	 	 7)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Line
	 	 	 	 8)	ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน	 Youtube
	 	 4.2	ด้านวารสาร
	 	 	 	 9)	ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร	 SWU	WEEKLY
	 	 	 	 10)	ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร	 SWU	 ZEED
	 	 4.3	ด้านงานออกแบบ
	 	 	 	 11)	เผยแพร่ผ่านงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	 โปสเตอร์	 ป้ายไวนิล
	 	 4.4	ผ่านสื่อภายนอก
	 	 	 	 12)	เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ
	 	 	 	 13)	เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์

�����������������������_23.indd   176 10/24/2562 BE   8:48 AM

177รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากร
	 โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรมหาวิทยาลัย	 (SWU-ERP)	 จัดท�าขึ้นตามแผนยุทธศาสตร ์
ของมหาวิทยาลัย	 ด้วยความเห็นชอบจากรองศาสตราจารย์	 ดร.สมชาย	 สันติวัฒนกุล	 อธิการบดี	 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยมีระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสร็จ	 9	 เดือน	 (มิถุนายน	 2560	 -	 เมษายน	 2561)	 พัฒนาและ 
ติดตั้ง	 Hardware	 Software	 และ	 Application	 รวมระบบงานย่อย	 13	 ระบบ	 เพื่อสนับสนุนให้การท�างาน 
ในมหาวิทยาลัยมีมาตราฐาน	 ด�าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ	 พัสดุ	 บัญชี	 การเงิน	 และทรัพยากรบุคคล 
ในรูปแบบเดียวกัน	 ถกูต้องรวดเรว็	 และตรวจสอบได้	 ขณะเดยีวกนัระบบ	 SWU-ERP	 ยงัตอบสนองนโยบายการบรหิารงาน 
มหาวิทยาลัยในก�ากับ	 และ	 Digital	 4.0	 ด้วยเช่นกัน

	 ระบบ	 SWU-ERP	 เป็นภาระกิจหลักในการก�ากับดูแลและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 
ส�านักงานอธิการบดี	 ภายใต้การบริหารของ	 รองศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์	 ดร.ณรงค์ศักดิ์	 เหล่าศรีสิน	 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบรหิาร	 ฝ่ายบรหิารข้อมลูทรพัยากรก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือนพฤศจิกายน	2559	 โดยมวีสิยัทศัน์ในการพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลั 
เพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	 และมีพันธกิจดังนี้
	 1.	 การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 2.	 การพัฒนาและผลักดันเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
	 3.	 เผยแพร่	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

ผลการด�าเนินงานปี 2561
	 1.	 บริหารจัดการโครงการ	 SWU-ERP	 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 และในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 2.	 ปรับปรุงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของอาคารส�านักงานอธิการบดี
	 3.	 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านไอทีและวางแผนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
	 4.	 จัดอบรม	 เผยแพร่ความรู้	 ความเข้าใจในการใช้งานระบบ	 http://erp.swu.ac.th
	 5.	 จัดท�าเว็บไซต์	 ในการรวบรวมความรู้	 คู่มือ	 และการถามตอบ	 http://faq-erp.swu.ac.th
	 6.	 ติดตามผลการใช้งานระบบ	 และพัฒนาปรับปรุงตามนโยบายเร่งด่วน
	 7.	 สนับสนุนการใช้งานระบบ	 โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการตอบค�าถามผ่านทาง	 Line@	,	FB
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ระบบบรหิารข้อมูลทรพัยากร : SWU-ERP (13 ระบบงานย่อย)

ภาพ : ระบบบรหิารข้อมูลทรพัยากร : SWU-ERP
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โครงสรา้งพ้ืนฐานระบบ SWU-ERP

	 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรด�าเนินการออกแบบระบบ	 SWU-ERP	 ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงระดับ 
แอปพลเิคชนั	 เพือ่ให้ระบบมปีระสทิธภิาพสูงสุด	 โดยพัฒนาเทคโนโลยอัีนได้แก่	 ปรบัปรงุห้อง	 951	 เป็น	 “ห้องศนูย์ข้อมลู 
คอมพิวเตอร์”	 (Data	 Center)	 พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะอาคารส�านักงานอธิการบดีให้มีโดเมนเนม 
(Domain	 name)	 ไอพีแอดเดรส	 (IP	 Address)	 และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างชั้นด้วยความเร็ว 
2	 Gbps	 ขณะที่ระบบ	 SWU-ERP	 ท�างานบนเทคโนโลยีเสมือน	 (Virtualization	 technology)	 มากกว่า	 15	 VMs 
(Vitual	 Machines)	 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง	 ท�าการเพิ่มความปลอดภัยข้อมูลด้วยการส�ารองข้อมูล 
ทัง้แบบ	Disk	 storage	 และ	 Tape	 backup	 ตามช่วงเวลาทีก่�าหนด	 มีเครือ่งมือตดิตามการท�างานของระบบตลอดเวลา 
สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้	 และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเครือข่ายไวไฟ 
OP-WiFi	 ประจ�าห้องประชุม	 946,	 9B	 และ	 9C

	 ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 เป็นศูนย์กลางบริการระบบ	 SWU-ERP	 และระบบ	 ICT	 อื่นๆ	 ของส�านักงาน 
อธิการบดี	 มีการจัดสรรโดเมนเนมและไอพีแอดเดรสที่ช ่วยผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ตลอดจนการติดตามการท�างานของระบบที่สามารถแจ้งสถานะหากมีปัญหาเกิดขึ้นได้อย่าง 
รวดเร็ว	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ภาพ : ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ภาพ : เครือ่งมือติดตามระบบ SWU-ERP
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ระบบบรหิารข้อมูลทรพัยากร : SWU-ERP (13 ระบบงานย่อย)

ภาพ : ระบบบรหิารข้อมูลทรพัยากร : SWU-ERP
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โครงสรา้งพ้ืนฐานระบบ SWU-ERP

	 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากรด�าเนินการออกแบบระบบ	 SWU-ERP	 ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงระดับ 
แอปพลเิคชนั	 เพือ่ให้ระบบมปีระสทิธภิาพสูงสดุ	 โดยพัฒนาเทคโนโลยอัีนได้แก่	 ปรับปรุงห้อง	 951	 เป็น	 “ห้องศนูย์ข้อมลู 
คอมพิวเตอร์”	 (Data	 Center)	 พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะอาคารส�านักงานอธิการบดีให้มีโดเมนเนม 
(Domain	 name)	 ไอพีแอดเดรส	 (IP	 Address)	 และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างชั้นด้วยความเร็ว 
2	 Gbps	 ขณะที่ระบบ	 SWU-ERP	 ท�างานบนเทคโนโลยีเสมือน	 (Virtualization	 technology)	 มากกว่า	 15	 VMs 
(Vitual	 Machines)	 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง	 ท�าการเพ่ิมความปลอดภัยข้อมูลด้วยการส�ารองข้อมูล 
ทัง้แบบ	Disk	 storage	 และ	 Tape	 backup	 ตามช่วงเวลาทีก่�าหนด	 มเีครือ่งมอืตดิตามการท�างานของระบบตลอดเวลา 
สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้	 และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเครือข่ายไวไฟ 
OP-WiFi	 ประจ�าห้องประชุม	 946,	 9B	 และ	 9C

	 ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	 เป็นศูนย์กลางบริการระบบ	 SWU-ERP	 และระบบ	 ICT	 อื่นๆ	 ของส�านักงาน 
อธิการบดี	 มีการจัดสรรโดเมนเนมและไอพีแอดเดรสที่ช ่วยผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ตลอดจนการติดตามการท�างานของระบบที่สามารถแจ้งสถานะหากมีปัญหาเกิดขึ้นได้อย่าง 
รวดเร็ว	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ภาพ : ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ภาพ : เครือ่งมือติดตามระบบ SWU-ERP
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ส�านักหอสมุดกลาง
	 ส�านักหอสมุดกลางได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นระบบบริการบนเว็บไซต์เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับอาจารย์	 นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนได้มีการบูรณาการรายการข้อมูลท่ีเกิดข้ึนร่วมกับรายการ 
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 พัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศที่น่าสนใจที่พัฒนาในปี	 2561	 ดังนี้

ระบบเสนอซื้อหนังสือ (CLBS: Central Library Book Suggestion)
	 ระบบ	 CLBS	 (Central	 Library	 Book	 Suggestion)	 เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ส�านักหอสมุดกลางพัฒนาขึ้น 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์	 นิสิต	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ในการเสนอซื้อหนังสือ	 เมื่อมีผู้เสนอ 
ซ้ือหนังสือผ่านระบบ	 บรรณารักษ์จะตรวจสอบและแจ้งสถานการณ์จัดหาภายใน	 3	 วันท�าการ	 ผู้เสนอซื้อสามารถ 
เข้ามาตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง	 ในปัจจุบัน	 ได้มีการพัฒนาระบบเป็นเวอร์ชันที่	 2	 โดยเพิ่มฟังก์ชันการท�างานต่างๆ 
ให้ใช้งานได้สะดวก	 รวดเรว็	 และครอบคลมุมากยิง่ขึน้	 ทัง้ในส่วนของผูเ้สนอซือ้	 และในส่วนของบรรณารกัษ์ทีร่บัผดิชอบ 
เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 เช่น	 ขยายขอบเขตให้สามารถเสนอซ้ือหนังสือได้ครบทุกประเภททั้งต�าราหลัก 
หนังสือประกอบการเรียนการสอน	 และหนังสือทั่วไป	 ขยายสิทธิ์การเสนอซ้ือให้ครอบคลุมท้ังนิสิตและบุคลากรทั่วไป 
นอกจากนี้	 ยังมีระบบการแจ้งเตือนบรรณารักษ์ทางอีเมลเมื่อมีการเสนอซื้อเข้าระบบ	 การดึงรายงานจากระบบ 
เพื่อด�าเนินการจัดซื้อและท�าสถิติ	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เสนอซ้ือและบรรณารักษ์ท่ีรับผิดชอบสามารถติดต่อกันได ้
ผ่านระบบดังกล่าว
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ระบบคลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW: Central Library Data Warehouse)
	 ส�านักหอสมุดกลางได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	 โดยน�าข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 กับ 
ระบบลงทะเบียนนิสิต	 และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	 น�ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน	 โดยใช้ระบบ 
ซอฟต์แวร์	 Pentaho	 Business	 Analytic	 Platform	ท�าการสร้าง	 Data	Warehouse	 ได้เป็นระบบคลงัข้อมลูห้องสมดุ 
ที่จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลงไปในมิติต่างๆ	 ท่ีสนใจ	 เช่น	 จ�านวนหนังสือในห้องสมุดแยกตามมิติของคณะ/ 
หลักสูตร	 จ�านวนการใช้ประโยชน์ของหนังสือตามมิติของนิสิต/อาจารย์	 คณะ/หลักสูตร	 เดือน	 ปีการศึกษา	 เป็นต้น 
ระบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้คณะ/หลักสูตรต่างๆ	 สามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์	 น�าเสนอ	 ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด 
หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ	 ในการบริหารจัดการ	 นอกจากนั้น	 ยังสามารถใช้เครื่องมือ	 BI	 Tools	 เช่น	 Power	 BI	 หรือ 
Google	Data	 Studio	มาน�าข้อมลูจากระบบคลงัข้อมลูห้องสมดุไปน�าเสนอให้ได้อย่างน่าสนใจมากยิง่ขึน้ได้อีกทางหนึง่ด้วย
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ส�านักหอสมุดกลาง
	 ส�านักหอสมุดกลางได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นระบบบริการบนเว็บไซต์เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับอาจารย์	 นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนได้มีการบูรณาการรายการข้อมูลท่ีเกิดขึ้นร่วมกับรายการ 
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 พัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศที่น่าสนใจที่พัฒนาในปี	 2561	 ดังนี้

ระบบเสนอซื้อหนังสือ (CLBS: Central Library Book Suggestion)
	 ระบบ	 CLBS	 (Central	 Library	 Book	 Suggestion)	 เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ส�านักหอสมุดกลางพัฒนาข้ึน 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์	 นิสิต	 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 ในการเสนอซื้อหนังสือ	 เมื่อมีผู้เสนอ 
ซื้อหนังสือผ่านระบบ	 บรรณารักษ์จะตรวจสอบและแจ้งสถานการณ์จัดหาภายใน	 3	 วันท�าการ	 ผู้เสนอซื้อสามารถ 
เข้ามาตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง	 ในปัจจุบัน	 ได้มีการพัฒนาระบบเป็นเวอร์ชันที่	 2	 โดยเพิ่มฟังก์ชันการท�างานต่างๆ 
ให้ใช้งานได้สะดวก	 รวดเรว็	 และครอบคลมุมากยิง่ขึน้	 ทัง้ในส่วนของผูเ้สนอซือ้	 และในส่วนของบรรณารกัษ์ทีร่บัผดิชอบ 
เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	 เช่น	 ขยายขอบเขตให้สามารถเสนอซื้อหนังสือได้ครบทุกประเภททั้งต�าราหลัก 
หนังสือประกอบการเรียนการสอน	 และหนังสือทั่วไป	 ขยายสิทธิ์การเสนอซ้ือให้ครอบคลุมท้ังนิสิตและบุคลากรทั่วไป 
นอกจากนี้	 ยังมีระบบการแจ้งเตือนบรรณารักษ์ทางอีเมลเมื่อมีการเสนอซื้อเข้าระบบ	 การดึงรายงานจากระบบ 
เพื่อด�าเนินการจัดซ้ือและท�าสถิติ	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เสนอซ้ือและบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบสามารถติดต่อกันได ้
ผ่านระบบดังกล่าว
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ระบบคลังข้อมูลห้องสมุด (CLDW: Central Library Data Warehouse)
	 ส�านักหอสมุดกลางได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	 โดยน�าข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 กับ 
ระบบลงทะเบียนนิสิต	 และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย	 น�ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน	 โดยใช้ระบบ 
ซอฟต์แวร์	 Pentaho	 Business	 Analytic	 Platform	ท�าการสร้าง	 Data	Warehouse	 ได้เป็นระบบคลงัข้อมลูห้องสมดุ 
ที่จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลงไปในมิติต่างๆ	 ที่สนใจ	 เช่น	 จ�านวนหนังสือในห้องสมุดแยกตามมิติของคณะ/ 
หลักสูตร	 จ�านวนการใช้ประโยชน์ของหนังสือตามมิติของนิสิต/อาจารย์	 คณะ/หลักสูตร	 เดือน	 ปีการศึกษา	 เป็นต้น 
ระบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้คณะ/หลักสูตรต่างๆ	 สามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์	 น�าเสนอ	 ก�าหนดเป็นตัวชี้วัด 
หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ	 ในการบริหารจัดการ	 นอกจากนั้น	 ยังสามารถใช้เครื่องมือ	 BI	 Tools	 เช่น	 Power	 BI	 หรือ 
Google	Data	 Studio	มาน�าข้อมลูจากระบบคลงัข้อมลูห้องสมดุไปน�าเสนอให้ได้อย่างน่าสนใจมากยิง่ขึน้ได้อกีทางหนึง่ด้วย
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ระบบ Central Library Curriculum Guide
	 จากความส�าเร็จของระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	 ส�านักหอสมุดกลางได้พัฒนาระบบ	 Central	 Library 
Curriculum	 Guide	 เป็นเว็บแอปพลิเคชัน	 ที่ช่วยสนับสนุนลงไปถึงระดับหลักสูตร	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 
ห้องสมุด	 โดยระบบจะช่วยให้หลักสูตรทราบถึงจ�านวนทรัพยากรห้องสมุด	 และจ�านวนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ห้องสมุดของนิสิตและอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร	 ตลอดจนระบบจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่ส�าคัญระหว่างนิสิต/อาจารย์กับ 
บรรณารักษ์ห้องสมุดที่รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตร	 นอกจากนั้นระบบดังกล่าวจะสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อดึงข้อมูล 
ในมิติอื่นที่หลักสูตรสนใจน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์และน�าเสนอให้ได้อย่างน่าสนใจได้ต่อไปด้วย
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งบประมาณ




