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คํานํา 

 
สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต ป พ.ศ. 2542 ตามนโยบาย

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรับการตรวจเยี่ยม
จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในปการศึกษา 2542 - 2543  โดยไดจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study 
Report : SSR)   และต้ังแตปการศึกษา 2544 เปนตนมาสํานักคอมพิวเตอรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
(self Assessment Report : SAR) เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ไดรับการประเมินมาตั้งแตปการศึกษา 2544 – 2546  สําหรับปการศึกษา 2547 สํานักคอมพวิเตอร
ไดรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผูประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ทั้งนี้สํานักคอมพิวเตอรไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม มีการประชุม 
สัมมนา เพ่ือสรางความเขาใจและใหความรูกับบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดมา   

ในปการศึกษา 2548   สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 
2548  (พิจารณาจากผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มิถุนายน 2548 ถึง 31 พฤษภาคม 2549)  โดยใชคูมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม ฉบับป พ.ศ. 2547 เปนหลัก และเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอร
เปนหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน จึงไดมีการปรับ/ลด/เพ่ิมมาตรฐาน/ตัวบงชี้/ระดับการประเมินในบางมาตรฐาน 
เพ่ือใหครอบคลมุและเหมาะสม รวมถึงใหมีความสอดคลองและสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สํานักคอมพิวเตอร  โดยสรุปสํานักคอมพิวเตอรประเมินคุณภาพการศึกษาจาก 5 มาตรฐาน 31 ตัวบงชี้ และ 5 
ระดับการประเมิน  (12 ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย และ 19 ตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร) และไดจัดทําเปน
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2548  ของสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือเปนเอกสารในการรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ไดรับความรวมมือรวมใจจากคณะกรรมการทุกทานเปน
อยางดีย่ิง  และขอขอบคุณ ณ ที่นี้ สําหรับความรวมมือจากบุคลากรทุกทานในการติดตามและรวบรวมผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งผูบริหารทุกทานที่ใหขอคิดเห็น และชวยพิจารณาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนการประกันคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอรให
มากขึ้นอยางตอเนื่องและย่ังยืนตอไป 

 สํานักคอมพิวเตอร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 สิงหาคม 2549 
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สวนที่ 1 : สวนนํา 
1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทา
คณะ  หนวยงานเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของโครงการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอร และตอมาไดมี
ประกาศเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร”  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536  สํานัก
คอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางประสานงานการใชระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานกลางอยูที่
ประสานมิตร  และสํานักคอมพิวเตอรจึงไดขยายพื้นที่ใหบริการไปที่ มศว องครักษ  และไดเปด “สํานักคอมพิวเตอร 
มศว องครักษ” อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2541 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและใหกาวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในปจจุบัน 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและ     
เครือขายของมหาวิทยาลัย  การจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัย  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตลอดจนใหการบริการวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ   

สถานที่ตั้ง 
 สํานักคอมพิวเตอร  (Computer Center)  ประสานมิตร 
 อาคาร 16  ชั้น 2-4 และ ชั้น 15  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท 0-2664-1000 ตอ 5067,5069 ,0-2649-5706  โทรสาร 0-2259-2217 
 สํานักคอมพิวเตอร  (Computer Center)  องครักษ 
 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 
 63  หมู 7 ถ.รังสิต –นครนายก  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก 26120 
 โทรศัพท 0-2664-1000 ตอ 1124-1126 , 0-2649-5188 

อีเมล: swucc@swu.ac.th 

เว็บไซต: http://cc.swu.ac.th/  
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2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสยัทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 

ปณิธาน 
มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและคุณธรรม 

วิสัยทศัน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพ่ือพัฒนาภารกิจของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกิจหลัก 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยให

ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
กระทรวงศึกษาธิการ   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหแกคณาจารย บุคลากร และ
นิสิตของมหาวิทยาลัย  อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวทิยาลัย ระบบสารสนเทศหองสมุด และ
ระบบสารสนเทศและการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 

วางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยในดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย
ประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 
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4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา และ

บริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือการใชงานทั่วไป 
 5. บริการวิชาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
 6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวชิาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผานเครือขาย 
การใหบริการยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค 

สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอรที่กําหนดไว อีกทั้งเพ่ือให
ตอบสนองตอการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถกาวทันความเคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น โดยใหบุคลากรของทุกฝายไดมสีวน
รวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 

 ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการบริหารงาน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่อาจสงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

• ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
• ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนขอจํากัดตางๆ ในการดําเนินงานที่ผานมา 
• แผนและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ 
• แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการดําเนินงาน และโครงการ 
ในระหวางปการศึกษา 2548  จากแผนการดําเนินงาน สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ขึ้น ซึ่งครอบคลุมงานตางๆ ทั้งดานการบริหารงานของหนวยงานและดานภารกิจหลักของสํานัก
คอมพิวเตอร  ดังนี้ 

ดานการบริหารจัดการ 
• โครงการประกันคุณภาพ 
• สนับสนุน/สงเสริมบุคลากรไปศึกษา/ อบรม/ ดูงาน/ สัมมนา 
• จัดการอบรม/สัมมนาภายในใหแกบุคลากร 
• สนับสนุนการผลิตเอกสารทางวิชาการเพื่อการพฒันางาน 
• ประสานงานปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ เชน  ตูจายพลังงานไฟฟาพรอมระบบตรวจจับควัน 
   หองประชุม-สัมมนา เปนตน 
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ดานโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
• โครงการปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย มศว องครกัษ  
• โครงการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ; ตอมาไดตั้งชื่อเปน WiSE : Wireless 

Services for Education 
• โครงการติดตั้งระบบโทรศัพทผานไอพี  (VoIP : Voice Over Internet Protocal) 
• โครงการติดตั้งระบบตูโทรศัพทสาขาอัตโนมัติตอเขาตรง (DID :Direct Inward Dialing) 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
• งานระบบ News Clips Online 
• งานปรับปรุงระบบการจัดเก็บ Folder ใน SWU Personal Web 
• งานระบบประกาศขาวปญหาเครอืขาย   
• โครงการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
• โครงการพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS: Human Resource Information 

System) 
• โครงการพัฒนาระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส  
• โครงการพัฒนาระบบ e-Document 
• โครงการจดัการความรู (Knowledge Management) 
• โครงการจดัตั้ง Cyber Education Center 
• โครงการศูนยปฏิบัติการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (SWU DOC) 
• โครงการพัฒนาระบบลูกคาสัมพันธ Call Center ของมหาวิทยาลยั 
• โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจราจรและยานพาหนะ มศว 
• โครงการพัฒนาระบบบริหารงานอาคารสถานที ่
• โครงการ Web-based Phone Directory 
• ระบบขอมูลสาธารณูปโภค 

ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
• โครงการบรหิารและจัดการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจากสวนกลาง (Managing personal Computer 

System : MAPS) 
• โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพเครือขายภายในอาคาร 
• โครงการบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรประจําป 
• ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (Course Web) 

ดานการบริการวิชาการ 
• โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร 
• โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการผานเว็บ 
• โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
• โครงการพัฒนานิสิตดานคอมพวิเตอร 
• โครงการภาพลักษณใหมเสวนาไอที  (IT Talk) 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 

 

4. การแบงสวนราชการและการบริหารงาน 
ในการบริหารงานภายในของสํานักคอมพิวเตอรนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับภารกิจหลัก สํานักคอมพิวเตอรไดจัดแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้   
 

 

 
 
 
งานบริหารและธรุการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานที่ 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธรุการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนวยวิเคราะหและออกแบบระบบ   
หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแลระบบ 

งานประสานงานระบบ
สารสนเทศ องครักษ 

 

งานปฏบิัติการคอมพิวเตอร 
หนวยเครือขายประจําอาคาร 
หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

หนวยบริการซอฟทแวร 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
หนวยบริการการเรียนการสอน 
หนวยบริการสมาชิก 
หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนุนวิชาการ 
หนวยใหคําปรึกษา 
หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏบิัติการและบริการ  
องครักษ 

 
 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 
หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 
หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/หนวยงาน 

หนวยวิจัยและพัฒนา 
งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 
หนวยสนับสนุนบริการ
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสาํนักคอมพิวเตอร 
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 
เมื่อ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิถุนายน 2544) 

และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544 

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักคอมพิวเตอร 
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การบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร  มีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการประจําสํานัก
คอมพิวเตอรซึ่งมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสํานัก  (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย
คณะกรรมการประจําสํานัก พ.ศ. 2546)  ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
2. จัดระบบการบริหารงานภายในสํานัก โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
3. วางระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอตอ    

สภามหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานัก 
5. แสวงหาความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานัก 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสํานัก หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักโดยรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และเพ่ือให
การปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักคอมพิวเตอรจึง
กําหนดใหมีเลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ และหัวหนาฝายประจําฝายตางๆ 
ดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 
 
    แตงตั้งโดยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือการบริหารงานภายในสํานัก 
 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

หัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร 
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คณะผูบริหาร  
1 มิถุนายน 2548 – 30 พฤศจิกายน 2548 
 

คณะผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 

1. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ผูอํานวยการ 
2. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข  รองผูอํานวยการ 

เลขานุการสํานัก และหัวหนาฝาย  (ปฏิบัติหนาท่ี) 

 1. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
 2. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
 3. นายดิเรก  อึ้งตระกูล  หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 
 4. นายมหทัธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ ์ หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

1. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยสมชาย  ชชูาต ิ กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน กรรมการ 
6. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกยีรติศักดิ์ กรรมการ 
7. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 
8. นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะผูบริหาร  
1 ธันวาคม 2548 – 31 พฤษภาคม 2549 
 

คณะผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
1. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการ 
2. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข  รองผูอํานวยการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิรยิะสุทธิวงศ รองผูอํานวยการ 
4. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง  ผูชวยผูอํานวยการ 
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เลขานุการสํานัก และหัวหนาฝาย  (ปฏิบัติหนาท่ี) 

 1. นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
 2. นางสาววิลาวัลย  บัวขํา หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
 3. นายดิเรก  อึ้งตระกูล  หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 
 4. นายมหทัธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ ์ หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

1. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน ประธานกรรมการ 
2. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิรยิะสุทธิวงศ กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยสมชาย  ชชูาต ิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยสมชาย  สันติวัฒนกุล กรรมการ  
7. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกยีรติศักดิ์ กรรมการ 
8. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข กรรมการ 
9. นางพัชรินทร  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 
 

ท่ีปรึกษาและผูชํานาญการ 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุณี   รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา 
2. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 
3. อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 
4. อาจารยนําคุณ   ศรีสนิท ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 
 

5. อัตรากําลัง 
 
ในปการศึกษา 2548  สํานักคอมพิวเตอร มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูทั้งส้ิน  จํานวน  43  คน  จําแนก

เปนบุคลากรฝายบริหาร  จํานวน 7  คน  บุคลากรประจํา  จํานวน  23  คน  และบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่           
สํานักคอมพิวเตอร  จํานวน  3  คน  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติอยู ณ สํานักคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2548 

บุคลากรฝายบริหาร จํานวน 
(คน) 

บุคลากรประจํา จํานวน 
(คน) 

บุคลากรชั่วคราว จํานวน 
(คน) 

ฝายบริหาร 3 ขาราชการ 13 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 10 
ผูอํานวยการ 1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 1 รวม 14 อัตรา  วาง  4 อัตรา  :  
รองผูอํานวยการ 

ที่ปรึกษาและผูชาํนาญการ 
2 
4 

(ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ      
สํานักคอมพิวเตอร) 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการพัสดุ 

1 
1 

ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร 
ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 

2 
2 

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6 
(ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร) 

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร** 
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร** 
พนักงานธุรการ 

3 
3 
1 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 2 เจาหนาที่ธุรการ 1 
  นักวิชาการศึกษา 5 1   
  นักวิชาการพัสดุ 5 1   

  พนักงานการเงินและบัญชี 4 1   
  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 5 1   
  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 4 4   
  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 1   
  ลูกจางประจํา 1   
  พนักงานบริการอัดสําเนา 1   
  พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 9   
  รวม 10 อัตรา วาง 1 อัตรา  :    
  นักวิชาการคอมพิวเตอร* 7   
  นักวิชาการเงินและบัญชี 1   
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1   
  บุคลากรโครงการ UOC 3   
  รวม 8 อตัรา  วาง  5  อัตรา      
  อาจารย*** 1   
  นักวิชาการคอมพิวเตอร**** 2   
      

รวม 7 รวม 26 รวม 10 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น   43  คน 

*     วาง 1  อัตรา        หมายเหต ุ  ขอมูลบุคลากร  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2549 
**    วางตําแหนงละ 2  อัตรา 
***  วาง  2  อตรา 
**** วาง 3  อัตรา 
รวมอัตราวางทั้งส้ิน      8  อัตรา 
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ตารางที่ 2  จํานวนบุคลากร จําแนกตาม ประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษาที่จบ 
วุฒิการศึกษาท่ีจบ 

ประเภทบุคลากร ป  เอก ป โท ป ตรี ปวส ม.6 
รวม คิดเปน 

% ท้ังสิ้น 
1. บุคลากรฝายบริหาร* 5 2 - - - 7 16% 

รวมบุคลากรฝายบริหาร 5 2 - - -   
คิดเปน % 71% 29% - - -   

2. บุคลากรฝายประจํา        
1. ขาราชการ - 4 6 3 - 13 30% 

• สาย ข - 2 2 - - 4 9% 
• สาย ค - 2 4 3 - 9 21% 

2. ลูกจางประจํา - - - - 1 1 2% 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย   
สายสนับสนุนวิชาการ 

   สายสนับสนุนบริหาร  
(ประจํา) 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9 
7 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9 
7 
2 

21% 
16% 
5% 

4. บุคลากรที่มาปฏิบตัิงาน 
   ณ สํานักคอมพิวเตอร* 

   สายสนับสนุนวิชาการ 
   สายสนับสนุนบริหาร 

- 
 
- 
- 

2 
 
1 
1 

1 
 
- 
1 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

3 
 
1 
2 

7% 
 

2% 
5% 

รวมบุคลากรประจํา - 6 16 3 1 26 60% 
คิดเปน % - 23% 62% 11% 4%   

5.พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ 
สายสนับสนุนบรหิาร 
(ช่ัวคราว) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3 
3 

 
- 
3 

 
- 
1 

 
3 
7 

 
7% 
16% 

รวมบุคลากรชั่วคราว - - 6 3 1 10 23% 
คิดเปน % - - 60% 30% 10%   
รวมทั้งสิ้น 5 8 22 6 2 43 100% 

คิดเปน %  ทั้งสิ้น 11% 19% 51% 14% 5%   

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2549 

 *   บุคลากรที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร เต็มเวลา 
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ตารางที่ 3  จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาที่ศึกษา(นอกเวลา) 
วุฒิการศึกษาท่ีลาศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
 

ป โท ป ตรี ปวส. ปวช. รวม คิดเปน 
% 

1. ขาราชการ - 1 - - 1 4% 
• สาย ข - - - - - - 
• สาย ค - 1 - - 1 4% 

2. ลูกจางประจํา - - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ประจํา) 3 - - - 3 15% 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ชั่วคราว) 2 1 - - 3 15% 

รวมบุคลากรประจํา 5 2 - - 7 27% 
คิดเปน % 19% 8% - -   

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2549 
 
* บุคลากรประจําทั้งส้ิน  จํานวน  26  คน   

6. ความรับผิดชอบและหนาที่ของฝาย 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีการแบงสวนงานภายในออกเปน 4 ฝาย โดยในแตละ
ฝายมีการกําหนดความรับผิดชอบและจัดแบงหนาที่อยางชัดเจน ดังนี้ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
รับผิดชอบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการของสํานักคอมพิวเตอร อันไดแก  งานบริหาร

และธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน 
ฝายระบบสารสนเทศ 
รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และวิจัยและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ    และงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานผูใช 
ตรวจสอบและดูแลระบบ   รวมทั้งงานประสานงานระบบสารสนเทศ องครักษ 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 
รับผิดชอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยทําหนาที่ 

ตรวจสภาพ ซอม บํารุงรักษา และจัดใหบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และการบริการใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานคอมพิวเตอรแกอาจารย บุคลากร และนิสิต   รวมทั้งงานปฏิบัติการและบริการ องครักษ 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
รับผิดชอบงานบริหารและบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยทําหนาที่วิเคราะหและออกแบบ  

จัดการและดูแล   บํารุงรักษา และจัดใหบริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
งานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย องครักษ 
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7. อาคารและหองใหบริการ 
สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการ ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 

จํานวน 4 ชั้น คือ ชั้น 2, 3, 4, 15 และสํานักคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อาคารเรียนรวม   
ชั้น 3  โดยแบงเปนหองบริการ/ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ตารางที่ 4  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประเภทหอง สถานที่ต้ัง ความจุ 

(ตรม.) 
เครื่อง 

ขยายเสียง 
เครื่องฉายภาพ 
ขามศีรษะ 

เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

จุดตอ
เครือขาย 

1. หองบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน       
• 16-205 อาคาร 16 ช้ัน 2 132 1 - - 50  - 1 
• 16-206 อาคาร 16 ช้ัน 2 132 - - - 50 - 1 
• 16-406 อาคาร 16 ช้ัน 4 216 1 - 1 ไมเกิน 60 1 1 
• 16-1502 อาคาร 16 ช้ัน 15 120 - 1 - 30 - - 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการเรียนการสอน       
• 16-301 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 1 1 - 20 48 
• 16-302 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 - 1 - 51 51 
• 302/1 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 90 - 1 1 - 40 48 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือการบริการ    
• 16-308 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 36 40 
• 16-309 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 46 50 
• 302/2 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 90 - - - - 40 48 

4. หองประชุม      
• หองประชุม    

ดร.  สนุทร   แกวลาย 
อาคาร 16 ช้ัน 4 264 1 - 1 ไมเกิน 50 1 2 

รวมทั้งสิ้น  1,572 5 3 5 240 235 290 
ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2549 

 
7.1 การบริการหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน หองประชุม 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับ

การเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองบรรยายเพื่อกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 – 16.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30  น. 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  2  เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและ

สามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-406 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 GHz  
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 

หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 GHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 
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7.2 การบริการหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน 
 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย 

สําหรับการเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองปฏิบัติการเพื่อ
กิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 – 16.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30  น. 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  111  เครื่อง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและ

สามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

หอง 16-301 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 GHz  
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 
จํานวน 20 เครื่อง 

หอง 16-302 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 GHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 
จํานวน 51 เครื่อง 

หอง 302/1 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.4 GHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 20 GB 
จํานวน 40 เครื่อง 

 
7.3 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกแกอาจารย และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตทุกระดับชั้น เพ่ือใชงานคอมพิวเตอรสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ   

 ชวงเวลาการใหบริการ 
วันจันทร – วันศุกร  ระหวางเวลา 08.00 –19.00  น. 
วันเสาร – วันอาทิตย  ระหวางเวลา 08.30 –16.30  น. 
 

 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  122  เครื่อง พรอมเครื่องพิมพผลผานเครือขาย  3  เครื่อง 

ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 
 

หอง 16-308 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium III 733 GHz 
Ram 128 MB 
Hard Disk 7.3 GB 
จํานวน 36 เครื่อง 

หอง 16-309 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium III 733 GHz 
Ram 128 MB 
Hard Disk 7.3 GB 
จํานวน  46 เครื่อง 

หอง 302/2 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.4 GHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 20 GB 
จํานวน 40 เครื่อง 
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8. งบประมาณและการเงิน 

การดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร ไดรับเงินจัดสรรเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 2 ประเภท ไดแก 
เงินงบประมาณแผนดิน (งบประมาณรายจายประจําป)  และเงินงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้
ยังมีแหลงเงินอีก 3 ประเภท ไดแก  เงินโครงการบริการวิชาการ  เงินกองทุนสวัสดิการ  และเงินกองทุนสกล แสงโสภณ    
สําหรับในปการศึกษา 2548  สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน  จํานวน 9,928,240.- บาท  
และเงินงบประมาณเงินรายได   จํานวน 5,990,419.- บาท  โดยไดรบัจัดสรรในรูปของแผนงานและโครงการ  
พิจารณารายละเอียดจํานวนเงินที่ไดรับตามแหลงเงิน และเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2547 ดังแสดงในตารางที่  5 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ  2547 – 2548  
จําแนกตามหมวดเงินและแหลงเงิน 

                                                                                                                                                                                                              หนวย : บาท 
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร แหลงเงินอื่น ๆ 

ปงบประมาณ/หมวดเงิน งบประมาณ 
รายจาย 

งบสาขา 
ขาดแคลน 

งบประมาณ 
เงินรายได 

โครงการ 
บริการวิชาการ 

กองทุน 
สวัสดิการ 

กองทุนสกล 
แสงโสภณ 

ปงบประมาณ 2547 16,199,060.00 - 4,236,231.00 277,636.25 51,298.51 274,931.00 
 เงินเดือน/คาจาง 2,734,860.00* - 1,196,676.00  - - - 
 คาตอบแทนใชสอยและวสัดุ 2,706,000.00 - 1,664,700.00  - - - 
 ครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง 10,758,200.00 -  161,000.00  - - - 
 คาสาธารณูปโภค - -  1,165,700.00  - - - 
 เงินอุดหนนุ - -  48,155.00  - - - 
 รายจายอ่ืน - - - - - - 
  เงินดําเนนิการอื่น ๆ - - - 277,636.25 51,298.51 274,931.00 
ปงบประมาณ 2548 9,928,240.00 - 5,990,419.00 85,780.00 49,288.95 274,931.00 
 เงินเดือน/คาจาง 2,075,400.00 - 1,261,400.00 - - - 
 คาตอบแทนใชสอยและวสัดุ 3,436,800.00 - 2,262,900.00 - - - 
 ครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง 4,416,040.00 - 66,785.00 - - - 
 คาสาธารณูปโภค - - 1,892,665.00 - - - 
 เงินอุดหนนุ - - 63,069.00 - - - 
 รายจายอ่ืน - - 443,600.00 - - - 
  เงินดําเนนิการอื่น ๆ - - - 85,780.00 49,288.95 274,931.00 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2549 

* คํานวณจากอัตราเงินเดือนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา) ที่มคีนครอง 
** งบลงทุน  ปงบประมาณ  2548  ไดรับจํานวน 143,000.- บาท  และรับโอนจากกองกลาง จํานวน 3,273,040.- บาท 
หมายเหตุ  คาเสื่อมราคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ  2548 = 8,211,543.47 บาท 
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ตารางที่ 6  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและแหลงเงินอื่นๆ ในปงบประมาณ 2547 – 2548 

                                หนวย : บาท 
งบประมาณ แหลงเงิน 

2547 2548 
งบประมาณแผนดิน 16,199,060.00 9,568,240.00
   -งบดําเนินการ 5,440,860.00 5,152,200.00
    -งบลงทุน 10,758,200.00 4,416,040.00
สาขาขาดแคลน -  
งบประมาณเงินรายได 4,236,231.00 5,990,419.00
  -งบดําเนินการ 4,075,231.00 5,923,634.00
   -งบลงทุน 161,000.00 66,785.00
โครงการบริการวิชาการ 277,636.25 85,780.00
กองทุนสวัสดิการ 51,298.51** 49,288.95
กองทุนสกล  แสงโสภณ 274,931** 274,931.00

รวมท้ังสิ้น 21,039,156.76 15,968,658.95
 
** ยอดสะสม 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2549
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ตารางที่ 7  สรุปงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  จําแนกตามแผนงานและหมวดเงิน  ประจําปงบประมาณ 2548   
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  งบดําเนินการ งบลงทุน  
เงินเดือน/ คาตอบแทน/ คาครุภัณฑ/   

คาจาง ใชสอย/วัสดุ ที่ดินและ  แหลงเงิน 

    

คา
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม 

สิ่งกอสราง 

รวมทั้งสิ้น 

 
งบประมาณแผนดิน                  

  แผนงานจัดการศึกษาอุดม ศึกษา 2,075,400      3,436,800 - - - 5,512,200      4,416,040      9,928,240 
  (โอนไปกองคลัง)   -  1,728,000 - - - - 1,728,000 - - 1,728,000 

คงเหลือ 2,075,400      1,708,800 - - - 3,784,200      4,416,040      8,200,240
เบิกจาย -   2,075,400 -  1,705,269 - - - - 3,780,669 -  4,296,365 -  8,077,034

                   -             3,531 - - - 3,531         119,675         123,206
เงินรายได         

  แผนงานบริหารการศึกษา 1,261,400      1,980,900       2,241,450 63,069     433,600 5,990,419 5,990,419      5,663,419
  แผนงานบริการวิชาการ - - - -      327,000        327,000 - -
  โอนคาสาธารณูปโภคไป 
      ตอบแทนฯ -         282,000 -     282,000 - - - -                  -
  โอนคาสาธารณูปโภคไป 
      ครุภัณฑฯ - - -       66,785 - - -     66,785           66,785                  -

เบิกจาย -     851,377 -  2,262,587 -   1,542,901 -    41,931 -  288,546 - 4,987,341 - 64,334 -  5,051,675

คงเหลือ   410,023                313      349,764 21,138     155,054 936,293             2,451         938,744
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

  งบดําเนินการ งบลงทุน  
เงินเดือน/ คาตอบแทน/ คาครุภัณฑ/   

คาจาง ใชสอย/วัสดุ ที่ดินและ  แหลงเงิน 

    

คา
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม 

สิ่งกอสราง 

รวมทั้งสิ้น 

 
  รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น     3,336,800      5,417,700       2,241,450       63,069     443,600    11,502,619      4,416,040     15,918,659

โอนระหวางป - -  1,728,000 - - - - 1,728,000                  - - 1,728,000

โอนคาสาธารณูปโภคไปตอบแทนฯ - 282,000 -  282,000 - - - - - 1,728,000

โอนคาสาธารณูปโภคไปครุภัณฑฯ - - -    66,785 - - -   66,785 -   66,785 -

คงเหลือ     3,336,800 3,971,700       1,892,665      63,069     443,600 9,707,834      4,482,825     14,190,659

เบิกจาย -   2,926,777 - 3,967,856 -  1,542,901 -  41,931 -  288,546 - 8,768,010 -   4,360,699 -   13,128,709

คงเหลือ 410,023 -       3,844          349,764      21,138 155,054 939,824 122,126         1,061,950

คาเสื่อมราคาครุภัณฑฯ 
8,211,543.47 

รวมงบดําเนินการ+คาเสื่อมราคาฯ 19,714,162.47 
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงคการประกันคณุภาพการศกึษา 
1. เพ่ือสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือสนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัยในการกาว

ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีทัศนคติที่ดี และมีศักยภาพสูงในการแสวงหาขอมูล

ขาวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ 
นโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สรางระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการและการบริการ รวมท้ังการตรวจสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐานและระบบการตรวจสอบประเมินผล 
2. สรางมาตรฐานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในมหาวิทยาลัย การประสานเครือขาย

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศในสังคมไทย และในระบบสากล 
3. สรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

บริหารจัดการองคกร ทั้งภายในองคกรและการเชื่อมโยงระหวางองคกร 
4. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสังคม 
5. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพ่ือใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสรางสรรค

วิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและการคนควาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปสูสังคม 

6. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนา และ
ผลักดันภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละภารกิจ 

และกําหนดใหมีการประเมิน ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้น (ตามประกาศสํานักคอมพิวเตอร เรื่อง
นโยบายและมาตรการประกันคุณภาพ การศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2542) 

2. สํานักคอมพิวเตอรไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่  
037/2547 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2547 และ 024/2549 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริม
ความรูทางดานเทคนิค วิธีการ ขอมูล และการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรในหนวยงานและเปนกิจกรรมหนึ่งที่
จะชวยใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถพัฒนาบุคลากรและองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตอไป  โดยไดมีการประกาศนโยบายและแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ  ในการดําเนนิงานขึ้น 

3. สํานักคอมพิวเตอรมีคณะกรรมการควบคุมภายในของสํานัก   ไดแก คณะกรรมการประจําสํานัก และ
คณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานการควบคุมภายในของสํานัก  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 638/2549  ลงวันที่  22  มีนาคม  
2549  เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมการควบคุมภายในของสํานักเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ เพ่ือการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจําทุก 3 เดือน 
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สวนที่ 2 : สวนสาระ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ฉบับป พ.ศ. 2547  ซึ่งมีองคประกอบคุณภาพ 9 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  4  ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่  2 มาตรฐานดานกระบวนการเรียนรู  5  ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่  3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู  5  ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่  4 มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต  1  ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่  5 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  4  ตัวบงชี้      
มาตรฐานที่  6 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  2  ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่  7 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  2  ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่  8 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  9  ตัวบงชี้  
มาตรฐานที่  9 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  2  ตัวบงชี้  
 
สําหรับระดับการประเมินในแตละตัวบงชี้ 5 ระดับ  โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้ 
ระดับ  5  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้นั้นอยูในระดับดีมาก หรือเปนที่นาพึงพอใจมาก   

สมควรที่จะรักษาใหคงคุณภาพและพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องและย่ังยืนอยางกวางขวาง 
ระดับ  4  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับดีหรือนาพึงพอใจ  แตสามารถพัฒนา

ใหมีคุณภาพสูงขึ้นไดอีก 
ระดับ  3  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับปานกลางหรือพอใจได ควรรวมกัน

พิจารณาหาทางพัฒนาใหไดผลดีย่ิงขึ้น 
ระดับ  2  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับคอนขางต่ํา ยังไมนาพอใจ ตองเรง

พิจารณาหาจุดออน หรือสาเหตุของปญหา และวางแผนปรับปรุง แกไข 
ระดับ  1  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับต่ํามาก    ตองเรงรีบพิจารณาหาทาง

ปรับปรุงแกไขดวน 
ซึ่งตัวบงชี้และระดับการประเมินที่กําหนดขึ้น มีจุดประสงคเพ่ือใหแตละหนวยงานไดใชเปนแนวทาง

ในการประเมินตนเองเพ่ือหาจุดแข็ง   จุดออน  โอกาส   และปจจัยกดดันที่ควรพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน 
สูสากลตอไป   
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ในปการศึกษา 2548 ที่ผานมา สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน และ
ตามภารกิจหลักสํานักคอมพิวเตอรจัดเปนหนวยงานใหการสนับสนุนทางดานการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดนั้น  สํานักคอมพิวเตอรจึงไมสามารถใชกรอบตามองคประกอบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาประเมินคุณภาพฯ ใหครบถวนได   สํานักคอมพิวเตอรจึงไดมีการปรับเปล่ียน/ 
เพ่ิมเติมตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในบางมาตรฐานใหเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจของหนวยงาน  โดยทํา
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพจํานวน 5 มาตรฐาน  31  ตัวบงชี้  (โดยแบงเปนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 12 ตัว
บงชี้ใชอักษรยอ “ม.”  และ 19 ตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร ใชอักษรยอ “คพ.”)  ประกอบดวย 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู  14  ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต  1  ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  5  ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ  9  ตัวบงชี้  
มาตรฐานที่ 9 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  2  ตัวบงชี้  

โดยในแตละมาตรฐานไดสรุปผลการดําเนินงานที่สงเสริมความมุงหมายในแตละมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
คณุภาพของภารกิจหลัก ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสํานักคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู   
มาตรฐานที่  3 เปนการระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และส่ิงอํานวย

ความสะดวก  รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู  สํานักคอมพิวเตอร
ไดปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวบงชี้ขึ้นใหมโดยใชมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑในการพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร โดยกําหนดตัวบงชี้ทั้งส้ิน 14 ตัวบงชี้ ซึ่งแยกเปนตัวบงชี้ที่ไม
ประเมินผล แตนําเสนอขอมูลไว จํานวน 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่มีการประเมินผลพรอมแสดงระดับการประเมินผลที่
ไดไวในเอกสาร จํานวน 6 ตัวบงชี้   โดยเปนตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 13 ตวับงชี้  (มีตัวบงชี้ที่
ประเมินผล 6 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่ไมประเมินผล 7 ตัวบงชี้)   และ 1 ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย  (ตัวบงชี้ที่ไมตอง
ประเมินผล    แตนําเสนอขอมูลไว) โดยเสนอรายละเอียดในรูปตาราง  ดังนี้ 
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ตัวบงชี ้ คพ 3.1  จํานวนบุคลากรประจําทุกระดับตอจํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทา 

จํานวน
บุคลากร
ประจําทุก
ระดับ 

จํานวน
นิสิต 

เต็มเวลา 
เทียบเทา 

สัดสวนจํานวน 
บุคลากรประจํา 
ทุกระดับ 

ตอจํานวนนิสิต 
เต็มเวลาเทยีบเทา 

หนวยงาน 

(คน) (คน) (คน : คน) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 26 16,636.66 1 : 640 *FTES (จากกองแผนงาน) 
= นิสิต ป.ตรี+สูงกวา ป.ตรี 
= 13,146.78 + 3,489.88 
= 16,636.66 คน 
*จํานวนบุคลากรประจํา  
ไดแก ขาราชการ + 
พนักงานประจํา + 
ลูกจางประจํา+UOC 
= 13 + 1 + 9 + 3 =  26 
  (ไมนับรวมอัตราวาง) 

- ตารางที่ 2 
จํานวนบุคลากร  
จําแนกตาม 
ประเภทบุคลากร
และวุฒิการศึกษา 
ที่จบ 
- เอกสาร 3.1  
( ตาราง FTES 
จาก 
http://www.swu.ac.th
/president/plan/
ftes_2548.pdf 
ของกองแผนงาน) 
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ตัวบงชี ้ ม 3.2  งบประมาณดําเนินการจริงตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 
      

งบประมาณ 
ดําเนินการจริง 

จํานวน 
นิสิตเต็ม
เวลา

เทียบเทา 

สัดสวน 
งบประมาณ 
ดําเนินการจริง
ตอ นิสิตเต็ม

เวลา 

หนวยงาน 

(บาท) (คน) (บาท : คน) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 19,714,162.47 16,636.66 1,185 : 1 งบประมาณดําเนนิการ
จริง หมายถึง ทกุหมวด
เงินรวมคาเสื่อมราคา 
ยกเวน คาครุภณัฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง 
ทั้งงบประมาณแผนดิน 
และงบประมาณ  
เงินรายได 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

- ตารางที่ 7 ตาราง 
เปรียบเทียบ
งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรและแหลงเงิน   
อื่น ๆ  ใน
ปงบประมาณ2547-
2548 
- เอกสาร 3.1 
(ตาราง FTES จาก  
http://www.swu.ac.th/
president/plan/ftes_ 
2548.pdf 
- เอกสาร 3.2 
(คาเสื่อมราคาของ
ครุภัณฑ  ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประจําป 
งบประมาณ 2548 
สํานักคอมพิวเตอร) 
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ตัวบงชี ้  คพ 3.2  รอยละของจํานวนบุคลากรประจําที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป 
        

วุฒิการศึกษาที่จบ 

หนวยงาน 

จํานวน
บุคลากร 
ประจํา 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ป.โท 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 26 16 62% 6 23%   - ตารางที่ 2  
จํานวนบุคลากร  
จําแนกตาม 
ประเภทบุคลากรและ 
วุฒิการศึกษาที่จบ 
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ตัวบงชี ้ คพ 3.3  รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร  

(Internet) 
 

รายวิชาที่มีการเรยีนการสอน 
ผาน Internet จํานวนรายวิชา 

ที่เปดสอน 
จํานวนรายวิชา รอยละ หนวยงาน 

(หลักสูตร) (หลักสูตร) (%) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 6,797 871 13 ระบบสามารถรองรับได
ทุกวิชา  ซึ่งตองสงเสริม
ใหมีการอบรม 
อาจารยผูสอนใหมีความรู 
ความเขาใจในการใชงาน
และความเขาใจในการทํา
สื่อการเรยีนการสอนให  
มากขึน้ 

ดูจากเว็บไซต 
course.swu.ac.th 

      
หมายเหต ุ สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือนํารอง

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน (Srinakharinwirot University Online Teaching/ 
Learning : SOT) มาตั้งแตปงบประมาณ 2543  ขณะนั้นมีคณาจารยจัดทํา Course Syllabus 
ผานเว็บ จํานวน 1,343     รายวิชา จากวิชาที่เปด 6,797 รายวิชา ซึ่งสํานักคอมพิวเตอรได
ดําเนินการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง  และในปงบประมาณ 2547 ไดพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน แบบ Open Source LMS ที่ชื่อวา ATutor มาใชซึ่งเปนระบบที่ครบถวนติดตั้ง
งายใชงานงาย และมีความเชื่อถือไดสูง  ซึ่งจะเปนการสงเสริมการใชงานของคณาจารยได
อยางดีในการสราง Courseware ตาง ๆ ผานเว็บ โดยสํานักคอมพิวเตอร   ไดจัดการอบรม
เผยแพรใหแกคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด   
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ตัวบงชี ้ คพ 3.4  จํานวนและความเหมาะสมของหองเรียน/สถานที่เรียน 

ประเภทหอง/
หมายเลขหอง 

ความจุ
(ตร.ม.) 

เครื่อง
ขยาย
เสียง 

เครื่องฉาย
ภาพขาม
ศีรษะ 

เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร 

ที่นั่งฟง
บรรยาย 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

จุดตอ
เครือขาย 

หมาย
เหตุ 

เอกสารอางอิง 

1. หองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน     
  
 - ตารางที่ 4 

16-205 132  -  - -  - - 1   ขอมูลหอง 

16-206 132 -  - -  - - 1   ใหบริการ 

16-406 216 1  - 1 ไมเกิน 60 1 1   หองปฏิบัติการ 

16-1502 120 - 1 - 30 - -  คอมพิวเตอร 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน     
  

  

16-301 132 1 1 1 - 20 48     

16-302 132 1  - 1 - 51 51     

302/1 90 - 1 1 - 40 48 องครักษ   

รวมทั้งสิ้น 954 3 3 4 90 112 150     

           

หมายเหตุ     ความเหมาะสมของขนาดและสภาพดี   หมายถึง  
                       -  มีการยกพื้น , เก็บสายเรียบรอย, มีเครื่องปรับอากาศเหมาะสมกับขนาดหอง 
                       -  มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเหมาะสมกับขนาดของหอง 
                       -  มีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
                       -  มีครุภัณฑและส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในสภาพดี และมีสัดสวนเหมาะสมกับสภาพหอง  

 

ที่ประสานมิตร 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

26 

 
ตัวบงชี้  คพ 3.5  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอจํานวนนิสิต

เต็มเวลาเทียบเทา 
      

คาใชจาย
ทั้งหมด  

จํานวนนิสิต
เต็มเวลา
เทียบเทา 

สัดสวนคาใชจาย
ทั้งหมดตอนิสิต

เต็มเวลา
เทียบเทา 

หนวยงาน 

(บาท) (คน) (บาท : คน) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 15,918,659 16,636.66 956 : 1 คาใชจายทั้งหมด 
หมายถึง
งบดําเนินการและงบ
ลงทุนที่ใชในการ
จัดหาระบบ IT ทั้ง
งบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงิน
รายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2548 

- ตารางที่  7 สรุป
งบประมาณ
แผนดินและ
งบประมาณ
รายได จําแนก
ตามหมวดเงิน 
ประจําป
งบประมาณ 2548  
- เอกสาร 3.1  
( ตาราง FTES จาก 
http://www.swu.
ac.th/president/ 
plan/ftes_2548.pdf 
ของกองแผนงาน) 
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ตัวบงชี ้ คพ 3.6  ความเพยีงพอของเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใหบริการ ณ สํานักคอมพิวเตอร 
      

จํานวนเครื่อง 
คอมพิวเตอร 

จํานวน 
นิสิตเต็ม
เวลา 

เทียบเทา 

สัดสวน 
เครื่องคอมพิวเตอร 
ตอนิสิตเต็มเวลา หนวยงาน 

(เครื่อง) (คน) (เครื่อง : คน) 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 122 16,636.66 1 : 136 1 - ตารางที่ 4 ขอมลูหอง
ใหบริการ/
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
- เอกสาร 3.1 
(ตาราง FTES  จาก
http://www.swu.ac.th/
president/plan/ftes_2548
.pdf  ของกองแผนงาน) 

      

ระดับการประเมิน     

5 หมายถึง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ 1 เครื่องตอนิสิต 1-25 คน  

4 หมายถึง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ 1 เครื่องตอนิสิต 26-50 คน  

3 หมายถึง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ 1 เครื่องตอนิสิต 51-75 คน  

2 หมายถึง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ 1 เครื่องตอนิสิต 76-100 คน  

1 หมายถึง มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ 1 เครื่องตอนิสิตมากกวา 100 คน  

หมายเหตุ      

        เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ ณ สํานักคอมพิวเตอร  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับบริการ 

การเรียนการสอนเทานั้น  (ไมนบัรวมเครื่องในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือบริการนิสิต)   
ซึ่งเครื่องที่ใหบริการจะเปนหอง 16-308, 16-309 และ 302/2   
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ตัวบงชี ้ คพ 3.7  จํานวนเครื่องคอมพวิเตอรที่ใหบรกิารตอจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทัง้หมด 

ณ สํานักคอมพิวเตอร 
      

 
จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร
ทั้งหมด 

 
จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที ่  

ใชงาน 

สัดสวน 
เครื่องคอมพิวเตอร 

ทั้งหมดตอ 
เครื่องคอมพิวเตอร 

ที่ใชงานได 

หนวยงาน 

(เครื่อง) (เครื่อง) (รอยละ) 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 235 235 100 5 - ตารางที่ 4  
ขอมูลหอง
ใหบริการ/ 
หองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 
 

      

ระดับการประเมิน 
5 หมายถึง สามารถใชงานเครื่องไดไมนอยกวา 95%  ของเครื่องใหบริการทั้งหมด 
4 หมายถึง สามารถใชงานเครื่องได 80% - 94% ของเครื่องใหบริการทั้งหมด 
3 หมายถึง สามารถใชงานเครื่องได 65% - 79%  ของเครื่องใหบริการทั้งหมด 
2 หมายถึง สามารถใชงานเครื่องได 50% - 64%  ของเครื่องใหบริการทั้งหมด 
1 หมายถึง สามารถใชงานเครื่องไดต่ํากวา 50% ของเครื่องใหบริการทั้งหมด 
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ตัวบงชี ้ คพ 3.8  จํานวนของจุดใชงานเครือขาย (UTP)  ที่ใหบริการตอจํานวนจุดใชงาน

เครือขาย (UTP)  ทั้งหมด ณ สํานักคอมพิวเตอร 
      

จํานวน 
จุดใชงาน 
เครือขาย 

(UTP) ทั้งหมด 

จํานวน 
จุดใชงาน 
เครือขาย 
(UTP)  

ที่ใชงานได 

สัดสวน 
จุดใชงาน

เครือขาย (UTP) 
ทั้งหมดตอ 
จุดใชงาน

เครือขาย (UTP) 
ที่ใชงานได 

หนวยงาน 

(จุด) (จุด) (รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 290 290 100 5 - ตารางที่ 4 ขอมลู
หองใหบริการ/ 
หองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 
 

      

ระดับการประเมิน     

5  หมายถึง  สามารถติดตอเครือขายได 95% - 100% ของจุดใชงานเครือขาย (UTP) ทั้งหมด 
4  หมายถึง  สามารถติดตอเครือขายได 80% - 94%  ของจุดใชงานเครือขาย (UTP) ทั้งหมด 
3  หมายถึง  สามารถติดตอเครือขายได 65% - 79% ของจุดใชงานเครือขาย (UTP) ทั้งหมด 
2  หมายถึง  สามารถติดตอเครือขายได 50% - 64% ของจุดใชงานเครือขาย (UTP) ทั้งหมด 
1  หมายถึง  สามารถติดตอเครือขายไดต่ํากวา 50% ของจุดใชงานเครือขาย (UTP) ทั้งหมด 
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ตัวบงชี ้ คพ 3.9  ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมสนับสนุนการเรียน 

การสอนและการบริการ 
      

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรทีม่ี
โปรแกรมตรงตาม

มาตรฐาน 
สํานัก

คอมพิวเตอร 

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรทีม่ี
โปรแกรมตรงตาม

มาตรฐาน 
สํานัก

คอมพิวเตอร 
ที่ใชงานได 

สัดสวน 
เครื่องคอมพิวเตอร 
ที่มีโปรแกรมตรง
ตามมาตรฐาน 

สํานักคอมพิวเตอร
ตอเครือ่ง

คอมพิวเตอร 
ที่มีโปรแกรมตรง
ตามมาตรฐาน 

สํานักคอมพิวเตอร 
ที่ใชงานได 

หนวยงาน 

(เครื่อง) (เครื่อง) (รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 235 235 100 5 - ตารางที่ 4  
ขอมูลหอง
ใหบรกิาร/
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
เอกสาร 3.3  
(มาตรฐาน
โปรแกรมของ
สํานัก
คอมพิวเตอร) 
 

ระดับการประเมิน     
5 หมายถึง เครื่องที่มีโปรแกรมตรงตามมาตรฐานที่สํานักคอมพิวเตอรกําหนดและ 

สามารถใชงานไดไมนอยกวา 95% 
4 หมายถึง เครื่องที่มีโปรแกรมตรงตามมาตรฐานที่สํานักคอมพิวเตอรกําหนดและ 

สามารถใชงานไดไมนอยกวา 80% - 94% 
3 หมายถึง เครื่องที่มีโปรแกรมตรงตามมาตรฐานที่สํานักคอมพิวเตอรกําหนดและ 

สามารถใชงานไดไมนอยกวา 65% - 79% 
2 หมายถึง เครื่องที่มีโปรแกรมตรงตามมาตรฐานที่สํานักคอมพิวเตอรกําหนดและ 

สามารถใชงานไดไมนอยกวา 50% - 64% 
1 หมายถึง เครื่องที่มีโปรแกรมตรงตามมาตรฐานที่สํานักคอมพิวเตอรกําหนดและ 

สามารถใชงานไดต่ํากวา 50% 
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ตัวบงชี้ คพ 3.10  จํานวนอาคารที่มีการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรของหาวิทยาลยั 
      

จํานวน
อาคาร
ทั้งหมด 

จํานวนอาคารที่
มีการเชื่อมโยง
เครือขาย 

สัดสวนอาคาร
ทั้งหมดตอ

อาคารที่มีการ
เช่ือมโยง
เครือขาย 

หนวยงาน 

(หลัง) (หลัง) (รอยละ) 

ผลการประเมนิ
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 63 62 98 5 - เอกสาร 3.4 
(สรุปจํานวนอาคารที่มี
การเชื่อมโยงเครอืขาย) 
- ดูจากเว็บไซต 
 cc.swu.ac.th 

      
 

ระดับการประเมิน 
5 หมายถึง มีการเชื่อมโยงมากกวา 95 - 100% ของอาคารฯ ทั้งหมด 
4 หมายถึง มีการเชื่อมโยงมากกวา 80 - 94% ของอาคารฯ ทั้งหมด 
3 หมายถึง มีการเชื่อมโยงมากกวา 65 - 79% ของอาคารฯ ทั้งหมด 
2 หมายถึง มีการเชื่อมโยงมากกวา 50 - 64% ของอาคารฯ ทั้งหมด 
1 หมายถึง มีการเชื่อมโยงไดนอยกวา 50% ของอาคารฯ ทั้งหมด 

      

หมายเหตุ อาคารโรงอาหารใหม   ยังไมสามารถเชื่อมโยงเครือขาย 
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ตัวบงชี้ คพ 3.11  รอยละของการใชงาน Internet ในชวงเวลาทําการ 
      

ขนาด Bandwidth
ที่ใหบริการ 

ขนาด
Bandwidth      
ที่ใชงาน 

สัดสวน Bandwidth       
ที่ใหบริการตอ Bandwidth

ที่ใชงาน หนวยงาน 

(Mbps) (Mbps) (รอยละ) 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 155 40 25.8 - ดูจากเว็บไซต 
mrtg.swu.ac.th 
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ตัวบงชี ้ คพ 3.12  จํานวนของสิ่งพิมพและวัสดุไมตพีิมพ  ของสํานักคอมพิวเตอร 
    

หนวยงาน สิ่งพิมพและวัสดไุมตีพิมพ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 1. จดหมายขาว 
2. เว็บ 
3. ปายไฟวิ่ง 
4. เอกสารอบรมโครงการบริการวชิาการ 
5. แผนพับ/ คูมือการใชงานและการบริการ 
    บอรดบริการวชิาการ ช้ัน 3 

- เอกสาร 3.5 
(แฟมจดหมายขาว) 
- เอกสาร 3.6 
(แฟมโครงการบริการวิชาการ) 
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ตัวบงชี้ คพ 3.13  คุณภาพการใหบริการของสํานักคอมพวิเตอร (หองปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร) 
      

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน
ผูใชบริการ 
ที่มีความพึง

พอใจอยูในระดับ 
มากขึ้นไป 

สัดสวน 
ผูใชบริการฯ  
ตอผูตอบ 

แบบสอบถาม 
ทั้งหมด 

หนวยงาน 

(คน) (คน) (รอยละ) 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 210 200 95  5 - เอกสาร 3.7 
(ผลประเมินการขอใช 
บริการหองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร)  
- แบบฟอรมประเมิน 

      

ระดับการประเมิน 
5 หมายถึง มากกวารอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 
4 หมายถึง รอยละ 70 – 79 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 
3 หมายถึง รอยละ 60 – 69 ของผูใชบริการบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 
2 หมายถึง รอยละ 50 – 59 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 
1 หมายถึง นอยกวารอยละ 50 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการพัฒนานสิิต 
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตพัฒนาการทั้งในดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ

และสังคม (พัฒนาการดานสังคม ไดแก  มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย มีคุณธรรมและจริยธรรม อนุรักษส่ิงแวดลอม   
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนตน) 

การดําเนินงาน 
สํานักคอมพิวเตอรไดมีจัดโครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร ประจําป 2548 ซึ่งเปนกิจกรรมตรวจ

สภาพทั่วไปของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ตรวจเช็คไวรัส และบํารุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณ
ตอพวงกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และติดสติ๊กเกอรผานการตรวจสอบ
มาตรฐานใหกับหนวยงานตาง  ๆในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเปนการสงเสริมใหนิสิตไดมีความรู ประสบการณ และรูจักการ
ทํางานเปนทีม มีระเบยีบวินัยในการทํางาน และการติดตอประสานงานกับหนวยงาน 

โครงการดังกลาวไดรับนิสิตเขามามีสวนรวมในการทํางาน โดยจดัใหมีการอบรมความรูดานคอมพิวเตอร
และการเตรียมความพรอมในการออกไปปฏิบัติงานตามหนวยงาน   ซึ่งจะเปนการสรางทักษะความรูดานคอมพิวเตอร  
การติดตอประสานงานกับหนวยงาน รวมท้ังการทํางานเปนทมีและมีระเบียบวินยัในการทํางาน  ในปการศึกษา 2548
สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรบัการจัดโครงการจางนิสิตชวยงานจากเงินกองทนุพัฒนามหาวิทยาลัย 
และงบประมาณเงินรายไดของสํานักคอมพิวเตอร  จํานวนทั้งส้ิน  4 โครงการ  ตามตาราง ตัวบงชี้  คพ 4.1   

สําหรับการประเมินตามมาตรฐานที่ 4  สํานักคอมพิวเตอรใชตัวชี้วัด  จํานวน 1 ตัวชี้วัด  ซึ่งไมมีการ
ประเมินผล  แตแสดงขอมูลไว   เนื่องจากงบประมาณที่ใชในการดําเนินการจะมาจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยซึ่งยังมี
งบประมาณในจํานวนที่จํากัด และเปาหมายในการพัฒนานิสิตสวนใหญจะเนนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก  
ซึ่งเปนไปตามภารกิจของสํานักคอมพิวเตอร   แสดงขอมูลในตารางดังนี้ 

 
ตัวบงชี้  คพ 4.1   จํานวนกิจกรรม/ โครงการพัฒนานิสิต 

หนวยงาน กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต เอกสารอางอิง 
1. จางนิสิตชวยงาน สําหรับหอง CC-HelpDesk  

(ตุลาคม 2548 – มีนาคม  2549) 
2.จางนิสิตชวยปฏิบัติงาน สําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ประสานมิตร 
(พฤศจิกายน 2548 – มีนาคม  2549) 

3.โครงการจางนสิิตชวยปฏิบัติงาน สําหรับหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  ประสานมิตร 
(เมษายน – พฤษภาคม  2549) 

สํานักคอมพิวเตอร 

4.จางนิสิตชวยงานสําหรับการตรวจเช็คเครือ่งคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงทุกชนิด ประจาํป พ.ศ. 2549 
(พฤษภาคม  2549) 

- เอกสาร 4.1 
(แฟมโครงการจางนิสิต
ชวยงาน) 
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มาตรฐานที่ 6 :  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
การใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน  สังคม   เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหง

ภูมิปญญาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

การดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2548  สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแก

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูสนใจจากหนวยงานภายนอก  จํานวน 6 โครงการ  ไดแก   โครงการพัฒนา
บุคลากรและนิสิตดานคอมพิวเตอร  จํานวน 4  และโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนแบบออนไลน
ดวยระบบ Open Source LMS  “Atutor” สําหรับบุคคลทั่วไป  จํานวน  2 ครั้ง   ซึ่งในการจัดแตละโครงการบริการ
วิชาการไดมีการกรอกแบบประเมินทุกหลักสูตร  แตยังไมมีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการดําเนินโครงการฯ  

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการสงเสริมใหบุคลากรเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือเปน
การสรางทักษะในการถายทอดความรูใหแกสังคมและชุมชน  

สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือขายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือขาย  
ที่ตองใชงานรวมกัน  โดยใหแตละมหาวิทยาลัยเวียนการเปนเจาภาพในการจัดงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  (สกอ.) ปละ 2  ครั้ง 

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 6  สํานักคอมพิวเตอรไมไดใชตัวชีว้ัดของมหาวิทยาลัยใน
การประเมิน  แตสํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดตวับงชี้ขึ้นใหมเพ่ือใหสอดคลองกบัภารกิจของสํานัก ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 
5 ตัวบงชี้   และเปนตัวบงชี้ที่มีการประเมนิผลทกุตัว  โดยเสนอรายละเอียดในรูปตาราง  ดังนี้ 
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ตัวบงชี ้ คพ 6.1  จํานวนกิจกรรม/โครงการเผยแพรวิชาการแกสังคมและชมุชน 
    

หนวยงาน กิจกรรม/โครงการเผยแพรวิชาการ 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 1. โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 52  

2. โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร  ครั้งที่ 53 

3. โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรยีนแบบ

ออนไลนดวยระบบ Open Source LMS  "ATutor" รุนที่ 7 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่  2 

5. โครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรยีนแบบ

ออนไลนดวยระบบ Open Source LMS  "ATutor" รุนที ่8 

6. โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร ครั้งที่ 54  

3 - เอกสาร 3.6 
(แฟมโครงการ 
บริการวิชาการ) 

ระดับการประเมิน   
5 หมายถึง     มากกวา 8 กิจกรรม/โครงการตอป 
4 หมายถึง     7 – 8 กิจกรรม/โครงการตอป 
3 หมายถึง     5 – 6 กิจกรรม/โครงการตอป 
2 หมายถึง     3 – 4 กิจกรรม/โครงการตอป 
1 หมายถึง     นอยกวา 3 กิจกรรม/โครงการตอป 
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ตัวบงชี้ คพ 6.2  รอยละของจํานวนบคุลากรทีเ่ปนกรรมการวิชาการ/วิชาชพี/กรรมการ

ปริญญานิพนธภายนอกสถาบันตอจาํนวนบุคลากรทั้งหมด 
      

จํานวนบคุลากร 
ที่เปนกรรมการ/วิชาชีพ/ 

กรรมการปรญิญา
นิพนธ 

ภายนอกสถาบนั 

จํานวน 
บุคลากร 
ทั้งหมด 

สัดสวนจํานวน 
บุคลากรที่เปน 
กรรมการฯ ตอ 
จํานวนบุคลากร 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 

(คน) (คน) (รอยละ) 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร  - 26 0 1 - เอกสาร 6.1 
(หนังสือเชิญ/ 
หนังสือตอบ 
ขอบคุณจาก 
หนวยงาน 
ภายนอก) 

      

ระดับการประเมิน     
5 หมายถึง มากกวารอยละ 25 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
4 หมายถึง รอยละ 21 – 25 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
3 หมายถึง รอยละ 16 – 20 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
2 หมายถึง รอยละ 11 – 15 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
1 หมายถึง นอยกวารอยละ 11 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

      

หมายเหตุ บุคลากรทั้งหมด  หมายถึง   บุคลากรประจําของสํานักคอมพิวเตอร ไดแก  ขาราชการ  

 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา)  และลูกจางประจํา (ไมนับรวมอัตราวาง) และบุคลากรที่มา
ปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร 
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ตัวบงชี ้ คพ 6.3  จํานวนเครือขายความรวมมือ 
      

เครือขายความรวมมือ (หนวยงาน) 
หนวยงาน 

ภายในประเทศ ตางประเทศ รวม 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 1 - 1 2 - เอกสาร 6.2 
(หนังสือติดตอประสานงาน 
ระหวางหนวยงาน 
(UniNet)) 

      

ระดับการประเมิน     
5 หมายถึง มากกวา  6 เครือขายในประเทศ/ตางประเทศ 
4 หมายถึง 5 – 6 เครือขายในประเทศ/ตางประเทศ 
3 หมายถึง 3 – 4 เครือขายในประเทศ/ตางประเทศ 
2 หมายถึง 1 – 2  เครือขายในประเทศ/ตางประเทศ 
1 หมายถึง ไมมีเครือขาย 

      
หมายเหตุ    เครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตัวบงชี ้ คพ 6.4  เผยแพรความรูทางวชิาการในฐานะวิทยากรภายนอกหนวยงาน 
    

หนวยงาน 
การเผยแพรความรูทางวิชาการใน

ฐานะวิทยากรภายนอกของ
บุคลากร 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 2 1 - เอกสาร 6.1 
(หนังสือเชิญ/หนงัสือตอบ 
ขอบคุณจากหนวยงาน 
ภายนอก) 

    

ระดับการประเมิน   
5     หมายถึง    บุคลากรไปเปนวิทยากรใหความรูมากกวา 6 ครั้ง/ป 
4     หมายถึง    บุคลากรไปเปนวิทยากรใหความรู 6  ครั้ง/ป 
3     หมายถึง    บุคลากรไปเปนวิทยากรใหความรู 5 ครั้ง/ป 
2     หมายถึง    บุคลากรไปเปนวิทยากรใหความรู 4 ครั้ง/ป 
1     หมายถึง    บุคลากรไปเปนวิทยากรใหความรูนอยกวา 3 ครั้ง/ป 
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ตัวบงชี้ คพ 6.5  การประเมินกิจกรรมบริการวิชาการ 
      

จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการที่

มีทั้งหมด 

จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการมี
การประเมิน 

สัดสวนจํานวน 
กิจกรรมบริการ 
วิชาการที่มีการ
ประเมินตอ

จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการที่

จัดทั้งหมด 

หนวยงาน 

(โครงการ) (โครงการ) (รอยละ) 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 6 6  100 5 - เอกสาร 3.6 
(แฟมโครงการ 
บริการวิชาการ) 
- เว็บไซต 
http://ccapp. 
swu.ac.th/ 
surtrain 

      

ระดับการประเมิน     
5 หมายถึง มีการประเมิน มากกวา 90% ของกิจกรรม 
4 หมายถึง มีการประเมิน  80 - 90% ของกิจกรรม 
3 หมายถึง มีการประเมิน  70 - 79% ของกิจกรรม 
2 หมายถึง มีการประเมิน  60 - 69% ของกิจกรรม 
1 หมายถึง มีการประเมินนอยกวา 60% ของกิจกรรม 
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มาตรฐานที่  8 :  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได   

เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคม   

การดําเนินงาน 
สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงานใหชัดเจนขึ้น เพ่ือการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ สนับสนุนการเรียนการสอน และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 4 ฝาย คือสํานักงานผูอํานวยการ  ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย    
ฝายระบบสารสนเทศ  ฝายปฏิบัติการและบริการ  และมีรองผูอํานวยการเปนผูกํากับดูแล  ซึ่งไดผานมติความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่  5  ตุลาคม  2544  

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยจัดใหมีการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 
เดือนละ  2  ครั้ง  

สัดสวนของงบดําเนินการ  (ทุกหมวดเงิน ยกเวนครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 
ในปงบประมาณ 2548 สํานักคอมพิวเตอรไดสงคําขอตั้งในสวนงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน 

8,043,598.-บาท และงบประมาณเงินรายได เปนจํานวนเงิน 7,396,900.- บาท  รวมเปนเงินขอตั้งงบดําเนินการ
ทั้งส้ิน 15,440,498.- บาท  ไดรับจัดสรรในงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน 3,426,000.-บาท และสวนงบรายได
เปนจํานวนเงิน 2,850,709.-บาท รวมเปนเงินงบดําเนินการที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 7,501,231.-บาท  
(ดูรายละเอียดสรุปจากตารางที่ 5) เปนคิดเปนรอยละ  49 ซึ่งตางจากเปาหมายและแผนที่หนวยงานกําหนด รอยละ  
51  โดยการใชจายเงินสําหรับการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรรวมเปนเงินทั้งส้ิน 5,760,066.15 บาท  โอนไป
งบลงทุน  720,000.-  บาท  โอนคืนกองคลังเปนคาสาธารณูปโภค  360,097.74  บาท  (เนื่องจาก สกอ. ไมคิดคา
เชาใชบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วระหวางประเทศ)  คิดเปนรอยละ 98  หลังจากการดําเนินการมีเงิน
งบประมาณแผนดินเหลือจายเปนจํานวนเงิน 138,117.75 บาท  เงินรายไดเหลือจายเปนจํานวนเงิน 522,949.36 
บาท รวมงบดําเนินการเหลือจายเปนจํานวนเงิน  661,067.11 บาท  คิดเปนรอยละ 9 

สัดสวนของงบลงทุน (ครภัุณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง) 
ในปงบประมาณ 2548 สํานักคอมพิวเตอรไดสงคําขอตั้งงบลงทุนในสวนงบประมาณแผนดินเปน

จํานวนเงิน 11,659,805.-บาท และงบประมาณเงินรายได เปนจํานวนเงิน 4,087,900.-บาท รวมเปนเงินขอตั้งงบ
ลงทุนทั้งส้ิน 15,747,705.-บาท  ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน 10,038,200.-บาท 
สวนงบรายไดไดรับจัดสรรงบลงทุนเปนจํานวนเงิน 161,000.-บาท รวมเปนเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดเปนจํานวน
เงิน 10,199,200.00.-บาท  (ดูรายละเอียดสรุปจากตารางที่ 5) เปนคิดเปนรอยละ  65  ซึ่งตางจากเปาหมายและ
แผนที่หนวยงานกําหนด รอยละ 35   และไดรับโอนจากงบดําเนินงาน 720,000.- บาท โดยการใชจายเงินสําหรบั
การดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรรวมเปนเงินทั้งส้ิน 9,602,200.90 บาท  คิดเปนรอยละ  91  หลังการ
ดําเนินการสําหรับงบประมาณแผนดินมีเงินเหลือจาย เปนจํานวนเงิน 1,280,654.10 บาท สวนเงินรายไดเหลือจาย
เปนจํานวนเงิน 36,345.-บาท  รวมงบลงทุนเหลือจายเปนจํานวนเงิน  1,316,999.10 บาท  คิดเปนรอยละ 13 

อัตรากําลัง 
สํานักคอมพิวเตอร มีอัตรากําลัง จํานวน 43 คน แบงตามประเภทเปน ฝายบริหาร จํานวน 7 คน   

ขาราชการ จํานวน 13 คน ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา จํานวน 9 คน  พนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว จํานวน 10  คน  และบุคลาที่มาปฏิบัติงาน ณ สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน 
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การพัฒนาบุคลากร 
สํานักคอมพิวเตอรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรของสํานักอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือมุงเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ และการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติใหเกิดขึ้นแกบุคลากร  ทั้งในดานการฝกอบรม/สัมมนา การเขารวมการประชุม/การฟงบรรยายทางวิชาการ 
การไปศึกษาดูงาน และศึกษาตอ ซึ่งไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรไวในทุกป รวมทั้งเปดโอกาส
อนุญาตใหบุคลากรไดเขารวมในกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ที่เปนการเพิ่มพูนความรูที่สามารถนํามาปรับปรุง/เสริมสราง
งานที่ปฏิบัติอยูโดยไมเสียคาใชจาย ถึงแมวาจะยังไมมีการเขียนแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน   

การดําเนินงานสนับสนุนพันธกิจหลัก 
สํานักคอมพิวเตอรสามารถดําเนินงานไดทันเวลาท่ีกําหนด บางครั้งจะมีงานลักษณะเรงดวนมีผลทําให

กระทบตองานอื่น ๆ บาง 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
สํานักคอมพิวเตอรไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทุกเดือน  และสนับสนุนให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยจัดใหมีการประชุมบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เดือนละ  2  ครั้ง 
และสงเสริมใหมีการประชุมในระดับฝาย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยมีนโยบายดานการควบคุมความเสี่ยงตอเนื่องจากปการศึกษา 
2547  สํานักคอมพิวเตอรไดจัดการควบคุมภายในโดยมีการประเมินความเสี่ยงและจัดกิจกรรมควบคุมภายในไว 
3 กิจกรรม ไดแก  

1. การปองกันความเสี่ยงจากไฟฟาดับรวมถึงไฟฟาลัดวงจร 
2. การ Back up ขอมูล 
3. การควบคุมประสิทธิภาพดานฐานขอมูลสารสนเทศและขอมูลตาง ๆ ของสํานักคอมพิวเตอร 
 

สํานักคอมพิวเตอรมีการบรหิารการเงินและงบประมาณที่โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ดังนี ้
1. มีการดําเนินการขอตั้งงบประมาณ   โดยแตละฝายมีสวนรวมกับคณะผูบริหารในการจัดทํา

คําขอตั้งงบประมาณ 
2. มีการตรวจสอบการรับจายเงินของสํานัก โดยคณะกรรมการดูแลการเก็บรักษาเงิน พรอมทั้ง

รายงานยอดเงินคงเหลือประจําวันตอผูอํานวยการ  
3. มีการติดตามการใชจายเงิน โดยรายงานการใชจายเงินใหแกคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ทราบเปนระยะ ๆ  
4. มีคณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานควบคุมภายใน  สํานักคอมพิวเตอร    

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 8 สํานักคอมพิวเตอรใชตัวชี้วัดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีจํานวน  9 ตัวชี้วัด  โดยมีตัวชี้วัดที่จะตองประเมินผล  4  ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ไมตองประเมินผล แตเสนอขอมูลไว  
5 ตัวช ี้วัด   เสนอรายละเอียดในรูปตารางดังนี้ 
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ตัวบงชี้ ม 8.1  รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่บรรลุผลทันเวลาตอจาํนวนกิจกรรม/

โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปทัง้หมด 
      

  กิจกรรม/โครงการที่ไดรับ 
จัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 
กิจกรรมทั้งหมด 

จํานวน 
กิจกรรมฯ 
ที่บรรลุผล 
ทันเวลา 

หนวยงาน 

(โครงการ) (โครงการ) 

รอยละของ 
กิจกรรมฯ 
ที่บรรลุผล 
ทันเวลาตอ 
กิจกรรมฯ 
ทั้งหมด 

  

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 4 4 100 5 - เอกสาร 8.1 
(เอกสารแสดง
งาน/โครงการ 
ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 
2548)  
หมายเหต ุ
เงินแผนดิน   
ไมไดรับจัดสรร 
4 โครงการ   
ดังกลาวไดรับ
จัดสรรจากเงนิ
รายได เปนการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน
เครือขาย 
 
 

      

ระดับการประเมิน 

 5  หมายถึง  มากกวารอยละ 80 ของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งหมด 
 4  หมายถึง  รอยละ 61 – 80 ของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งหมด 

 3  หมายถึง  รอยละ 41 – 60 ของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งหมด 

 2  หมายถึง  รอยละ 21 – 40 ของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งหมด 

 1  หมายถึง  นอยกวารอยละ 21 ของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ ม 8.2  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
        

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

มีการรับ มีการให มีการรวม 
มีการ
บริหาร มีสวนรวม 

ทราบ ขอมูล ในการ ในรูป ในการ 
หนวยงาน 

ขาวสาร ยอนกลับ ประชุมฯ กรรมการ ตัดสินใจ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร / / / / / 5 - เอกสาร 8.2 
(แฟมรายงาน
การประชุม
สํานัก) 
-อางอิง ระบบ
การประชุมอิเล็ก 
ทรอนิกส  
(e-Meeting 
System) 

        
 

ระดับการประเมิน 

5  หมายถึง 1 มีการรับทราบขาวสาร (ชองทางการรับรูขาวสาร) 

 2 มีการใหขอมูลยอนกลับกับผูบริหารระดับสูง (ชองทางการสื่อสารกับผูบริหาร) 

 3 มีการรวมในการประชุมระดับภาควิชาฯ หรือระดับคณะ (บันทึกรายงานการประชุม) 

 4 มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการตาง ๆ อยางเปนระบบ (คําส่ังแตงตั้งกรรมการ) 

 5 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการบริหาร (เชน การตอบ 

  แบบสอบถาม การสัมภาษณ ขอมูลจากกลองรับฟงความคิดเห็น เปนตน) 

4    หมายถึง มีการปฏิบัติตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 4 ขอ  

3    หมายถึง มีการปฏิบัติตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 3 ขอ  

2    หมายถึง มีการปฏิบัติตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 2 ขอ  

1    หมายถึง มีการปฏิบัติตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 1 ขอ  
        

หมายเหตุ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรแตละฝายไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการตามแผนงานของฝาย 
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ตัวบงชี้ ม 8.3  มีการประเมินการปฏบิัติงานของบุคลากรทีช่ดัเจนโปรงใสและตอเน่ือง 
        

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

มีการ มีการ มีการ มีการ สามารถ 

ประเมิน ประเมิน แจงผล ติดตาม ตรวจสอบ หนวยงาน 

  
ทุก  

6 เดือน 
การประเมิน 

 
การ

ปรับปรุง 
ได 
 

  
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

  

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร / / / / / 5 - เอกสาร 8.3 
(แฟมการ
ประเมินผล) 
-อางอิง ระบบ
การประชุมอิเล็ก 
ทรอนิกส  
(e-Meeting) 

        

ระดับการประเมิน 

5 หมายถึง (1) มีการประเมิน    

  (2) มีการประเมินทุก 6 เดือน   

  (3) มีการแจงผลการประเมิน   

  (4) มีการติดตามการนําผลการประเมินมาปรับปรุง  

  (5) สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน   

4 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 3 ขอ 

3 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 2 ขอ 

2 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 1 ขอ 

1 หมายถึง มีการประเมิน     
 
 
หมายเหตุ    สํานักคอมพิวเตอรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก   1  เดือน   3  เดือน  และ  6  เดือน 
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ตัวบงชี้ ม 8.4  มีการประเมินการปฏบิัติงานของผูบริหารที่ชดัเจน  โปรงใส  และตอเน่ือง 
        

การประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

หนวยงาน มีเกณฑ 
การ

ประเมิน 
ที่ชัดเจน  

มีการ
ประเมิน 
อยาง
นอย 

1 ครั้ง/
ป 

มีการ 
แจงผล 
การ

ประเมิน 

มีการ 
ติดตาม 
การ

ปรับปรุง 

สามารถ
ตรวจสอบ 

ได 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

  

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร           (ยังไมมีการ
ประเมิน
เนื่องจากไมมี
การกําหนด
เกณฑการ
ประเมินที่
ชัดเจน) 

  

        
ระดับการประเมิน 

5     หมายถึง (1) มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 

 (2) มีการประเมินอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

 (3) มีการแจงผลการประเมิน 

 (4) มีการติดตามการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 (5) สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

4 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 3 ขอ 

3 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 2 ขอ 

2 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 1 ขอ 

1 หมายถึง มีการประเมิน 
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ตัวบงชี ้ม 8.5  รอยละของเงินเดือนบคุลากรทุกประเภทตองบดําเนินการทัง้หมด 

( ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ )  
      

งบดําเนินการ
ทั้งหมด 

เงินเดือน 
บุคลากร 

รอยละของ
เงินเดือนบุคลากร
ตองบดําเนินการ หนวยงาน 

(บาท) (บาท) (%) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 19,714,162.00 3,336,800.00 16.93. 1. เงินเดือน
บุคลากร หมายถงึ 
เงินเดือนบุคลากร
ทั้งหมดทุกประเภท 
ทั้งเงินงบประมาณ
แผนดินและเงิน
รายได ประจําป
งบประมาณ 2548 
2. งบดําเนินการ
ทั้งหมด หมายถึง 
ทุกหมวดเงินรวมคา
เสื่อมราคา ยกเวน
งบลงทุน ใน
งบประมาณ 
แผนดินและเงิน 
รายได  
ประจําป
งบประมาณ 2548 

- ตารางที่ 7 
ตารางเปรียบเทียบ
งบประมาณที่ไดรับ
ในปงบประมาณ  
2547 - 2548 
จําแนกตามหมวดเงิน
และแหลงเงิน) 
- เอกสาร 8.4 
(เงินเดือนบุคลากร
ประจําประจําป
งบประมาณ 2548) 
- เอกสาร 3.2 
(คาเสื่อมราคา 
ครุภณัฑที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ 
2548) 
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ตัวบงชี ้ม 8.6  รอยละของเงินเดือนบคุลากรในการบริหารจัดการตองบดําเนินการทั้งหมด 

(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ ) หรือ
จํานวน บุคลากรในการบริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทา 

      

งบดําเนินการ
ทั้งหมด 

เงินเดือน 
บุคลากร 

ในการบริหาร 

รอยละของ 
เงินเดือนฯ ตอ 
งบดําเนินการ

ทั้งหมด 
หนวยงาน 

(บาท) (บาท) (%) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 19,714,162.00 3,336,800.00 16.93 สํานักคอมพิวเตอรมี
แตบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

- ตารางที่ 7 
ตารางเปรียบเทียบ
งบประมาณที่ไดรับใน
ปงบประมาณ  
2547 - 2548 
จําแนกตามหมวดเงิน
และแหลงเงิน) 
- เอกสาร 8.4 
(เงินเดือนบุคลากร
ประจําประจําป
งบประมาณ 2548) 
- เอกสาร 3.2 
(คาเสื่อมราคา 
ครุภณัฑที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ 
2548) 
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ตัวบงชี้ ม 8.7  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดําเนินการ

ทั้งหมด  (ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 
      

คาใชจาย 
สวนกลาง 

งบ 
ดําเนินการ 
ทั้งหมด 

รอยละของ 
คาใชจาย 

สวนกลางตอ 
งบดําเนินการ 

ทั้งหมด 

หนวยงาน 

(บาท) (บาท) (%) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 11,502,619.00 11,502,619.00 100 1) คาใชจาย
สวนกลาง หมายถึง 
ทุกหมวดเงิน 
ยกเวนคาครุภณัฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ใน
แผนงานบริหาร
การศึกษาทั้ง
งบประมาณ  
แผนดิน 
และเงินรายได 
ประจําป
งบประมาณ 2548  
ของสํานัก
คอมพิวเตอร   
 
2) งบดําเนินการ
ทั้งหมด หมายถึง 
ทุกหมวดเงิน
ยกเวนคาครุภณัฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ในงบประมาณ
แผนดินและเงิน
รายได ประจําป
งบประมาณ 
2548 

- ตารางที่ 7 
สรุปงบประมาณ 
แผนดินและ
งบประมาณเงิน
รายได จําแนกตาม
แผนงานและหมวด
เงินประจําป
งบประมาณ 
2548 
 
 

 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

51 

 
ตัวบงชี้ ม 8.8  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทา 
      

คาเสื่อมราคา จํานวนนิสิต 
สัดสวนคาเสื่อมราคา
ตอจํานวนนิสิตฯ หนวยงาน 

(บาท) (8o) (บาท : คน) 
หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 8,211,543.00 16,636.66 494 : 1   - เอกสาร 3.1 
( ตาราง FTES จาก  
http://www.swu.ac.th/ 
president/plan/ 
web-plan/ 
download/gr_1/ 
ftes2548.pdf 
ของกองแผนงาน) 
- เอกสาร 3.2 
(คาเสื่อมราคา 
ครุภณัฑที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ 
2548) 
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ตัวบงชี้ ม 8.9  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
      

งบดําเนินการ
ทั้งหมด 

เงินเหลือจาย 
สุทธ ิ

รอยละของ 
เงินเหลือจาย 

ตอ
งบดําเนินการ 

หนวยงาน 

(บาท) (บาท) (%) 

หมายเหต ุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 19,714,162.00 1,061,950.00 5.39 1) งบดําเนินการ 
ทั้งหมด หมายถึง  
ทุกหมวดเงิน 
รวมคาเสื่อมราคา 
ยกเวนงบลงทุน 
ในงบประมาณ
แผนดินและเงิน
รายได ประจําป 
งบประมาณ 2548 
 
2) เงินเหลือจาย 
หมายถึง 
เงินเหลือจายจาก 
งบดําเนินการ
ทั้งหมดทั้งเงิน
งบประมาณ 
แผนดินและเงิน
รายได 2548 

- เอกสาร 3.2 
(คาเสื่อมราคา 
ครุภณัฑที่ดินและ 
สิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ 
2548) 
 
- ตารางที่ 7 
สรุปงบประมาณ 
แผนดินและ
งบประมาณเงิน
รายได จําแนกตาม
แผนงานและหมวด
เงินประจําป
งบประมาณ  2548 
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มาตรฐานที่ 9 :  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกได 

การดําเนินงาน 
สํานักคอมพิวเตอร มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร ไดรับรู เขาใจ    และ

มีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดตาง  ๆ   เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพภายในดังนี้ 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักคอมพิวเตอร ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักฯ 
เปนประธาน รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย เปนกรรมการ และเลขานุการสํานักฯ เปนกรรมการและเลขานุการ    
ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

2. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทําหนาที่รวบรวมขอมูลและวิเคราะห เพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

3. คณะกรรมการสงเสริมมาตรฐานการควบคุมภายใน  สํานักคอมพิวเตอร   
สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 9 สํานักคอมพิวเตอรใชตัวชี้วัดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

ซึ่งมีจํานวน  2 ตัวชี้วัด  โดยเสนอรายละเอียดในรูปตารางดังนี้ 
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ตัวบงชี้ ม 9.1  มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนระบบ 
        

การประกันคณุภาพการศึกษาที่เปนระบบ 

หนวยงาน 
กรรมการ/
ผูรับผิดชอบ 

 
 

มีระเบียบ/
คูมือฯ 
ปฏิบัติ
ชัดเจน 

พัฒนา
บุคลากรเปน
ผูตรวจฯ 

 

ดําเนิน 
กิจกรรม 

การประกัน 
คุณภาพฯ 

 รายงานผล
การ

ดําเนินการ 
 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

เอกสาร 
อางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร / / - / / 4 - เอกสาร 
9.1 (แฟม
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา) 

        
 
 

ระดับการประเมิน 
5   หมายถึง (1)   มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ  

 (2)   มีระเบียบ/คูมือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 (3)   มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ 

 (4)   มีการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ เชน การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

 (5)   มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ 

4 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 3 ขอ 

3 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 2 ขอ 

2 หมายถึง มีการประเมิน  และมีการดําเนินการตามเกณฑขอ (1) – (5) อยางนอย 1 ขอ 
1 หมายถึง มีการประเมิน 
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ตัวบงชี้ ม 9.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ประสิทธผิลของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   

การกําหนด การกําหนด การประชุม 
การ
ปฏิบัติ 

การ
ติดตาม 

ผลการ
ประเมิน 

เปาหมายฯ ผูรับผิดชอบ วางแผน ตามมติที ่ ผลการ ตนเอง 
หนวยงาน 

    รวมกัน ประชุม ปฏิบัติ   

เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร / / / / - 4 - เอกสาร 9.1 
(แฟมประกนั 
คุณภาพ
การศึกษา) 

        

ระดับการประเมิน 

     5  หมายถึง มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ   
 มีการประชุมวางแผนรวมกัน  มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  และมีการติดตามผลการปฏิบัติ 

     4  หมายถึง มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ   
 มีการประชุมวางแผนรวมกัน  และมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
     3  หมายถึง มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ   
 และมีการประชุมวางแผนรวมกัน 
     2  หมายถึง มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา  และมีการกําหนดผูรับผิดชอบ 
     1  หมายถึง ไมมี/มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา 
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สวนที่ 3 : สวนสรุป (การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน) 
ผลจากการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร    ตามมาตรฐาน

ตัวบงชี้  สรุปจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง และจุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข  ดังนี้ 

ตารางที่ 8  ผลการประเมนิคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอร  ตามองคประกอบของมหาวิทยาลัย 
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการประเมิน 

มาตรฐานขององคประกอบคุณภาพ 

จํานวน ตัวบงชี้
ในแตละ       

มาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัย 

 
รวม 

 
ระดับ  

5 

 
ระดับ  

4 

 
ระดับ 

3 

 
ระดับ 

2 

 
ระดับ 

1 

จํานวน      
ตัวบงชี้ที่     
ไมตอง
ประเมิน   
(แตแสดง  
ขอมูลไว) 

จํานวน   
ตัวบงชี้ที่    
ไมนํามา
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 4 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานกระบวนการ

เรียนรู 
5 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการสนับสนนุการ
เรียนรู 5 1 - - - - - 1 4 

มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต 1 ไมไดใชตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย แตใชตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร 
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการวิจัยและ 

งานสรางสรรค 4 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานการบริการ

วิชาการ 
2 ไมไดใชตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย แตใชตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร 

มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 2 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 8 : มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 9 9 4 - - - - 5* - 
มาตรฐานที่ 9 : มาตรฐานดานระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 2 2 - 2 - - - - - 

รวม 34 12 4 2 0 - - 6 4 

* รวมตัวบงชี้ ม. 8.4 ที่ตองประเมิน แตยังไมมีการประเมิน เนื่องจากยังไมมีการกําหนดเกณฑการประเมินผูบริหารที่ชัดเจน  

ตารางที่ 9  ผลการประเมินคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอร  ตามองคประกอบของสํานักคอมพิวเตอร 
จํานวนตัวบงชี้ที่มีการประเมิน 

มาตรฐานขององคประกอบคุณภาพ 

จํานวน ตัวบงชี้
ในแตละ      

มาตรฐานของ
สํานัก

คอมพิวเตอร 

 
รวม 

 
ระดับ  

5 

 
ระดับ  

4 

 
ระดับ 

3 

 
ระดับ 

2 

 
ระดับ 

1 

จํานวนตัว
บงชี้ที่ไมตอง
ประเมิน   
(แตแสดง  
ขอมูลไว) 

จํานวน   
ตัวบงชี้ที่    
ไมนํามา
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานกระบวนการ

เรียนรู 
- ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการสนับสนนุการ
เรียนรู 13 13 5 - - - 1 7 - 

มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต 1 1 - - - - - 1 - 
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการวิจัยและงาน

สรางสรรค - ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานการบริการ

วิชาการ 
5 5 1 - 1 1 2 -* - 

มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม - ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 8 : มาตรฐานดานการบริหารจัดการ - - - - - - - - - 
มาตรฐานที่ 9 : มาตรฐานดานระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
- - - - - - - - - 

รวม 19 19 6 - 1 1 3 8 - 

* รวมตัวบงชี้ คพ 6.4  ที่ตองประเมิน แตไมมีการประเมิน เนื่องจากไมมีบุคลากรไปเปนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 10 รายงานสรุปจดุแข็ง/การสรางเสรมิความแขง็แกรง  และจดุออน/สาเหต/ุแนวการแกไข 
มาตรฐานของ 

องคประกอบคุณภาพ 
จุดแข็ง/การสรางเสริม 

ความแข็งแกรง 
จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

มาตรฐานที่ 1 : 
มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 2 : 
มาตรฐานดานกระบวนการ
เรียนรู 

ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 3 :  
มาตรฐานดานการ
สนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและมี

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหบริการไดอยางเหมาะสม 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1.สงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

2.สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

3.สงเสริมและสนับสนุนใหมีจํานวน      
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนผาน
ระบบเครือขาย (Internet) ใหเพ่ิมมากขึ้น 

4.สงเสริมใหมีการใชงานเครือขายไรสาย 
5.สงเสริมใหมีการใชงานระบบการจัดการ
จากสวนกลาง (MAPS) 

 

จุดออน 
1. บุคลากรประจํามีจํานวนไมเพียงพอ 
2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการ

ดําเนินงานอยูในอัตราที่ต่ํากวา
คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการจริง 

3. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 
การบริการนิสิตยังไมเพียงพอ 

 
แนวทางแกไข 
1. ควรวิเคราะหอัตรากําลังและ          
งบประมาณคาใชจายในการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของสํานัก
คอมพิวเตอรและเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

2. ควรเพิ่มหองปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนและหองบริการสมาชิกแก
นิสิตและบุคลากร เพ่ือสนองความ
ตองการของผูใชอยางทั่วถึง 

3. ควรปรับปรุงจํานวนชั่วโมงใหบริการ 
รวมถึงสภาพและบรรยากาศใน
หองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอรให
ดีขึ้น เพ่ือใหผูใชเกิดความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น 

มาตรฐานที่ 4 :  
มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิต 
ใหไดรับความรู ความเขาใจและมี
ทักษะ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยาง ตอเนื่อง 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
- ควรขยายโอกาสใหครอบคลุม 
  กลุมนิสิตอื่น ๆ  ในการพัฒนา 
  ความรู ความเขาใจ และทักษะ 
  ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  อยางตอเนื่องและทั่วถึง 

จุดออน 
- มีจํานวนโครงการนอยและไดรับ
จัดสรร 
  งบประมาณจํานวนจํากัด 
 
แนวทางแกไข 
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี     
โครงการพัฒนานิสิตเพ่ิมขึ้น 

2. ควรจดัสรรงบประมาณใหเพ่ิมมากขึน้ 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 

มาตรฐานของ 
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริม 
ความแข็งแกรง 

จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

มาตรฐานที่ 5 : 
มาตรฐานดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 
ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 6 :  
มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ 

จุดแข็ง 
- มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
อยางตอเนื่องและมีการประเมินผลทุก
โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1. ควรมีการพัฒนาและนําเสนอ

หลักสูตรใหมในโครงการบริการ
วิชาการ 

2. ควรนําผลการประเมินไปใชในการจัด
โครงการครั้งตอไป 

 

จุดออน 
1. การเสริมสรางความรูและการใหความ

รวมมือทางดาน IT ของบุคลากรใหแกสังคม
และหนวยงานอื่นยังมีจํานวนนอย 

2. การเผยแพรความรูทางวิชาการในฐานะ
วิทยากรภายนอกหนวยงาน 
มีจํานวนนอย 

3. เครือขายความรวมมือทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศมีจํานวนนอย 

4. บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการบริการ
วิชาการมีจํานวนไมเพียงพอ 

5. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
แนวทางแกไข 

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมความรู
ทางดาน IT เพ่ือเพ่ิมพูน    ประสิทธิภาพ
และใหเปนที่ยอมรับ และพรอมที่เผยแพร
ไปสูสังคมและหนวยงานภายนอก 

2. จัดอบรมและสงเสริมใหบุคลากรไดเผยแพร
ความรูทางวิชาการแกสังคมและหนวยงาน
ภายนอก 

3. ขยายความรวมมือกับภาคเอกชน หรือ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศใหมากขึ้น 

มาตรฐานที่ 7 : 
มาตรฐานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 8 :  
มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ 

จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการได   
ทันเวลาท่ีกําหนด 

2. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
3. มีการบริหารงานอยางโปรงใส  โดยมีการ
ประเมินทุก 6 เดือน และสามารถตรวจสอบได 

4. มีการบริหารการเงินและงบประมาณมีระบบ
ชัดเจน 

จุดออน 
1. ยังไมมีการกําหนดเกณฑการประเมิน  
ผูบริหาร 

2. มีคูมือในการปฏบัิติงานไมครบทุกงาน 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 

มาตรฐานที่ 8 :  
มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ(ตอ) 

การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1. สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรที่     

ตั้งใจทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ควรมีการทบทวนปรับปรุงโครงสราง

ขององคกร โดยเฉพาะการแบงสวน
ราชการภายใน ระบบการบริหาร    
ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน และใหสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

3. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการตัดสินใจดานการบริหาร เชน 
การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ 
ขอมูลจากกลองรับฟงความคิดเห็น    
เปนตน 

4. บุคลากรระดับหัวหนาฝายควรมีการ
ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดทํา
งบประมาณ วิเคราะหและติดตามผล
ในการบริหารจัดการ อยางนอย 2 
ครั้ง/ป 

แนวทางแกไข 
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการ

ประเมินผูบริหารใหชัดเจน 
2. จัดทําคูมือปฏิบัติงานใหครบทุกงาน 
 

มาตรฐานที่ 9 :  
มาตรฐานดานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ชัดเจน 

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1. ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน
ประกันคุณภาพเพื่อเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณดานประกัน
คุณภาพ 

2. ควรนาํผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมา
ใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
สํานักคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจัง 

จุดออน 
1. บุคลากรมีภาระหนาที่ในงานประจํา
คอนขางมากจนไมมีเวลาในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการประกัน
คุณภาพ 

 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

60 

ภาคผนวก 
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 ภาพแสดงระบบเครือขายคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (ประสานมิตร) 
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ภาพแสดงระบบเครือขายคอมพวิเตอร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (องครักษ) 
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ภาพแสดงปริมาณการใช Internet ในชวงเวลาทําการ 
http://mrtg.swu.ac.th 
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คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักคอมพิวเตอร  
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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หมายเลข/รายชื่อของเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
 
หมายเลขเอกสาร รายละเอียด เจาของงานที่รับผิดชอบ 

   

3.1 ตาราง FTES จาก   
www.swu.ac.th/president/plan/web-plan/ 
download/gr_1/ftes2548.pdf ของกองแผนงาน 

งานนโยบายและแผน 

3.2 คาเสื่อมราคาของครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประจําปงบประมาณ 2548  สํานักคอมพิวเตอร 

งานคลังและพัสดุ 

3.3 มาตรฐานโปรแกรมของสํานักคอมพิวเตอร ฝายปฏิบัติการและบริการ 
3.4 สรุปจํานวนอาคารที่มีการเชื่อมโยงเครือขาย ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
3.5 แฟมจดหมายขาว งานบริการการศึกษา 
3.6 แฟมโครงการบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา 
3.7 ผลประเมินการขอใชบริการหองปฏิบัตกิาร 

ไมโครคอมพิวเตอร 
ฝายระบบสารสนเทศ 

4.1 แฟมโครงการจางนิสิตชวยงาน งานบริการการศึกษา 
6.1 หนังสือเชิญ/หนังสือตอบขอบคุณจากหนวยงานภายนอก งานบริหารและธุรการ 
6.2 หนังสือติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน (UniNet) งานบริหารและธุรการ 

8.1 เอกสารแสดงงาน/โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 
2548 

งานคลังและพัสดุ 
เจาของโครงการ 

8.2 แฟมรายงานการประชุมสํานัก สํานักงานผูอํานวยการ 
8.3 แฟมการประเมินผล งานบริหารและธุรการ 
9.1 แฟมประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 
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