
 

 

 

 

 



 

คํานํา 
 
ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการปรับแกไข “มาตรฐาน ตัวบงชี้ และ

ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากเดิมฉบับป พ.ศ. 2546 ซึ่งมี 
12 มาตรฐาน 36 ตัวบงชี้ ปรับเปน 9 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้  และประกาศใช “มาตรฐาน ตัวบงชี้ และระดับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับป พ.ศ. 2547” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 
เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป 

สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2547 (พิจารณาจากผล
การดําเนินงานตั้งแต 1 มิถุนายน 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2548)  โดยใชคูมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม ฉบับป พ.ศ. 2547 เปนหลักและเนื่องจากสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ไมมี
การจัดการเรียนการสอนจึงไดมกีารปรับ/ลด/เพ่ิมมาตรฐาน/ตัวบงชี้/ระดับการประเมินในบางมาตรฐานเพื่อใหครอบคลุม
และเหมาะสมรวมถึงใหมีความสอดคลองและสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร  
โดยสรุปสํานักคอมพิวเตอรประเมินคุณภาพการศึกษาจาก 5 มาตรฐาน 31 ตัวบงชี้ และ 5 ระดับการประเมิน     
(12 ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย และ 19 ตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร) และไดจัดทําเปนเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ประจําปการศึกษา 2547  ของสํานักคอมพิวเตอร เพ่ือเปนเอกสารใน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ไดรับความรวมแรงรวมใจจากคณะกรรมการทุกทานเปน
อยางดียิ่ง  และขอขอบคุณ ณ ที่นี้ สําหรับความรวมมือจากบุคลากรทุกทานในการติดตามและรวบรวมผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งผูบริหารทุกทานที่ใหขอคิดเห็นและชวยพิจารณาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนการประกันคุณภาพของสํานักคอมพิวเตอรให
มากขึ้นอยางตอเนื่องและย่ังยืนตอไป 

 

 

 

 

 สํานักคอมพิวเตอร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตุลาคม 2548 
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สวนที่ 1 : สวนนํา 

1. ประวัติความเปนมา 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือกําเนิดจากแนวคิดของมหาวิทยาลัยตั้งแตเร่ิม
แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และชวงแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ที่มีเปาหมายใน
การจัดตั้งหนวยงานดานคอมพิวเตอรขึ้น เปนศูนยกลางในการใหบริการดานการบริหารและการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2529  ดังนั้นเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2525  สํานักคอมพิวเตอรจึงเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ
ในสถานะของ “โครงการจัดตั้งสํานักบริการคอมพิวเตอร”  และตอมาไดรับการจัดตั้งเปนสํานักคอมพิวเตอรตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536  
วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และใหมีสํานักงานเลขานุการในสํานักคอมพิวเตอร  เปนหนวยงานมีฐานะเทียบเทาคณะ
โดยทําหนาที่เปนหนวยงานกลางที่มีบทบาทในการพัฒนาและบริการระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

ในป 2540 มีการขยายเครือขายบัวศรีไปที่องครักษ  ดังนั้นสํานักคอมพิวเตอรจึงไดเปดศูนยองครักษ 
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่  7  กันยายน  2541  

สํานักคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและใหกาวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในปจจุบัน 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและ     
เครือขายของมหาวิทยาลัย  การจัดใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของมหาวิทยาลัย  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตลอดจนใหการบริการวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ  รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ  เชน  การจัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย  งานประชาสัมพันธผานเครือขาย  การใหบริการยืม บํารุงรักษา  และคําปรึกษาดานระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

สถานที่ตั้ง 

 สํานักคอมพิวเตอร  (Computer Center)  ประสานมิตร 

 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท 0-2664-1000 ตอ 5067,5069  โทรสาร 0-2259-2217 

 สํานักคอมพิวเตอร  (Computer Center)  องครักษ 

 อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 
 63  หมู 7 ถ.รังสิต –นครนายก  ตําบลองครักษ  อําเภอองครักษ   จังหวัดนครนายก 26120 
 0-2664-1000 ตอ 1124-1126  
อีเมล: swucc@swu.ac.th 
เว็บไซต: http://cc.swu.ac.th
 
 

 

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. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

  3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย 

  4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5. บริการวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกิจหลัก 
สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัยให

ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ทบวงมหาวิทยาลัย และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

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

วางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยในดานการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย
ประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา และ

บริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือการใชงาน
ทั่วไป 
 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 โดยใหบุคลากรของทุกฝายไดมีสวน
รวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน 

 ในการกําหนดแผนงานของสํานักคอมพิวเตอร  นอกจากจะพิจารณาโดยอาศัยนโยบายการบริหารงาน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยแลว  ยังไดคํานึงถึงองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่อาจสงผลตอการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน อันไดแก 

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

แผนการดําเนินงาน และโครงการตาง ๆ (พ.ศ. 2547-2548) 

ในระหวางป พ.ศ. 2547 - 2548  จากแผนการดําเนินงาน สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดทําโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ขึ้น ซึ่งครอบคลุมงานตางๆ ทั้งดานการบริหารงานของหนวยงานและดานภารกิจหลักของสํานัก
คอมพิวเตอร  ดังนี้ 

ดานการบริหารงาน 

โครงการประกันคุณภาพ • 

สนับสนุน/สงเสริมบุคลากรไปศึกษา/ อบรม/ ดูงาน/ สัมมนา • 

• จัดการอบรม/สัมมนาภายในใหแกบุคลากร 
• สนับสนุนการผลติเอกสารทางวิชาการเพื่อการพฒันางาน 

ดานโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

• โครงการติดตั้งระบบการปองกันการแพรกระจายไวรัสบนเครือขาย 
• โครงการติดตั้งระบบสํารองขอมลูอัตโนมัต ิ(Automatic Backup) 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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• โครงการปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานเครือขาย มศว องครกัษ 
โครงการติดตั้ง Wireless Lan  ภายในสํานักคอมพิวเตอร • 

• โครงการปรับปรงุหองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

• โครงการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ระยะที่  1 
• โครงการระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัย(SUPREME 2004)  

งานระบบบริการผานเว็บ • 

ดานการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

• โครงการปรับปรงุหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระยะที่  2 
โครงการการบรหิารหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรจากศูนยกลาง • 
โครงการปรับปรงุหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับ นิสิต มศว องครักษ • 
โครงการขยายจดุเชื่อมตอเครือขายบัวศรีประจําหองเรียน • 

• ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ (Course Web) 

ดานการบริการวิชาการ 
• โครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอร 
• โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการผานเว็บ 
• โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
• โครงการพัฒนานิสิตดานคอมพวิเตอร 
• โครงการเสวนาไอที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. การแบงสวนราชการและการบริหารงาน 

ในการบริหารงานภายในของสํานักคอมพิวเตอรนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับภารกิจหลัก สํานักคอมพิวเตอรไดจัดแบงสวนราชการภายใน  ดังนี้   
 

 

 
 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร 

ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

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 งานปฏบิัติการคอมพิวเตอร 
หนวยวิเคราะหและออกแบบระบบ   
หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

หนวยเครือขายประจําอาคาร 
หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

หนวยบริการซอฟทแวร 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแลระบบ 

งานประสานงานระบบ
สารสนเทศ องครักษ 

 

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 เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 
เมื่อ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิถุนายน 2544) 

และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ในการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร มีผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และมีคณะกรรมการประจํา
สํานักคอมพิวเตอรซึ่งมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสํานัก  (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย
คณะกรรมการประจําสํานัก พ.ศ. 2546)  ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

2. จัดระบบการบริหารงานภายในสํานัก โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

3. วางระเบียบและออกขอบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอตอ    
สภามหาวิทยาลัย 

4. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานวิชาการอื่นของสํานัก 

5. แสวงหาความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานัก 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสํานัก หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักโดยรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และเพ่ือให
การปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักคอมพิวเตอรจึง
กําหนดใหมีเลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ และหัวหนาฝายประจําฝายตางๆ 
ดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

หัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

หัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

หัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

 

แผนภูมิที่ 2   โครงสรางการบริหารงานของสํานักคอมพิวเตอร 
 
 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะผูบริหาร 
 

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. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
4. นายดิเรก  อึ้งตระกูล กรรมการ 
5. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ กรรมการ 
6. รศ.นพ.อรุณวงศ  เทพชาตร ี กรรมการ 
7. อาจารยอารีย  หาญสืบสาย กรรมการ 
8. อาจารยสุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 
 

5. อัตรากําลัง 

1. บุคลากรฝายบริหาร 
 บุคลากรเหลานี้เปนขาราชการในตําแหนงอาจารยสังกัดคณะและที่มาชวยราชการ ณ สํานัก

คอมพิวเตอร  ในดานการบริหารและเปนที่ปรึกษา  จํานวนรวม  4 อัตรา  ไดแก 

 ฝายบริหาร 
• ผูอํานวยการ 1  อัตรา 
• รองผูอํานวยการ 1  อัตรา 

 ท่ีปรึกษาและผูชํานาญการ 
• ผูชํานาญการดานคอมพิวเตอร 2  อัตรา 
• ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร 1  อัตรา 
 
 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. บุคลากรประจํา 
 บุคลากรเหลานี้เปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงาน

มหาวิทยาลัยชั่วคราว   และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  (Part Time)    เปนอัตรากําลังสังกัดสํานักคอมพิวเตอร  
จํานวนทั้งส้ิน 33 อัตรา  จําแนกตามตําแหนง  ไดดังนี้  

 ขาราชการ   13  อัตรา 
• เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6 1  อัตรา 
  (ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร) 
• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 1  อัตรา 
• พนักงานการเงินและบัญชี 4 1  อัตรา 
• นักวิชาการศึกษา 4 1  อัตรา 
• พนักงานพัสดุ 4  1  อัตรา 
• เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3  1  อัตรา 
• นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 2  อัตรา 
• พนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร 5 1  อัตรา 
• พนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร 4 3  อัตรา 
• พนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร 3 1  อัตรา 

 ลูกจางประจํา  1 อัตรา 
• พนักงานบริการอัดสําเนา 1  อัตรา 

 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา  8 อัตรา 
• นักวิชาการคอมพิวเตอร 6  อัตรา 
• นักวิชาการเงินและบัญชี 1  อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1  อัตรา 

 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  11  อัตรา 
• เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1  อัตรา 
• นักวิชาการพัสดุ  1  อัตรา 
• พนักงานธุรการ  1  อัตรา 
• เจาหนาที่ธุรการ   1  อัตรา 
• นักวิชาการคอมพิวเตอร  2  อัตรา 
• พนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร 5  อัตรา 
 
 
 

ขอมูล  ณ 31 พฤษภาคม  2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตารางที่   1  จํานวนบุคลากร จําแนกตาม ประเภทบุคลากร และวุฒิการศกึษาที่จบ* 

วุฒิการศึกษาท่ีจบ 
ประเภทบุคลากร ป โท ป ตรี ปวส ปวช รวม คิดเปน 

% 
 

1. ขาราชการ 3 8 3 - 13 39% 
• สาย ข 1 2 - - 3 9% 
• สาย ค 2 6 1 - 10 30% 

2. ลูกจางประจํา - - - 1(ม.6) 1 3% 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย   
สายสนับสนุนวิชาการ 

   สายสนับสนุนบริหาร  
(ประจํา) 

 
- 
- 

 
6 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
2 

 
18% 
6% 

รวมบุคลากรประจํา 3 16 2 1(ม.6) 
คิดเปน % 9% 48% 6% 3% 

22 66% 

4.พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ 
สายสนับสนุนบรหิาร 
(ชั่วคราว) 

 
- 
- 

 
4 
- 

 
4 
2 

 
- 

1(ม.6) 

 
8 
3 

 
24% 
9% 

5.พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายสนับสนุนวิชาการ 
สายสนับสนุนบรหิาร 
(Part Time) 

- - - - - - 

รวมบุคลากรชัว่คราว - 4 6 1 
คิดเปน % - 12% 18% 3% 11 33% 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 3 20 9 1 
คิดเปน % 9% 61% 27% 3% 33 100% 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2548 

ตารางที่   2  จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอ  จําแนกตามวุฒิการศึกษาที่ศึกษา(นอกเวลา) 

วุฒิการศึกษาท่ีลาศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

 
ป โท ป ตรี ปวส. ปวช. รวม คิดเปน 

% 
1. ขาราชการ 3 1 - - 4 12% 

• สาย ข - - - - - - 
• สาย ค 3 1 - - 4 12% 

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

2 - - - 2 6% 

รวมบุคลากรประจํา 5 1 - - 6 18% 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย 
   สายสนับสนุนวิชาการ (ชั่วคราว) 

1 3 - - 4 12% 

รวมบุคลากรชั่วคราว 1 3 - - 4 12% 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 6 4 - - 10 30% 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2548 
* บุคลากรประจํา = 22 คน   บุคลากรชั่วคราว = 11 อัตรา  บุคลากรทั้งส้ิน = 33 คน 
  

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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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   
รวมทั้งงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย องครักษ 

 

7. อาคารและหองใหบริการ 

สํานักคอมพิวเตอร มีที่ทําการ ณ อาคาร 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
จํานวน 4 ชั้น คอื ชั้น 2, 3, 4, 15 และสํานักคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ อาคารเรียนรวม   
ชั้น 3  โดยแบงเปนหองบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ตารางที่   3  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ประเภทหอง สถานที่ต้ัง 
ความจุ 
(ตรม.) 

เครื่อง 
ขยายเสียง 

เครื่องฉายภาพ 
ขามศีรษะ 

เครื่อง
มัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร 

ที่นั่งฟง 
บรรยาย 

เครื่อง
คอมพิวเตอร 

จุดตอ
เครือขาย 

1. หองบรรยาย เพ่ือการเรียนการสอน       
• 16-205 อาคาร 16 ช้ัน 2 132 1 1 - 50 - 1 
• 16-206 อาคาร 16 ช้ัน 2 132 - 1 - 50 - 1 
• 16-406 อาคาร 16 ช้ัน 4 216 1 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 - 48 48 
• 16-302 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 1 1 1 - 51 51 
• 302/1 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 90 - 1 1 - 40 48 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สําหรับบริการสมาชิก    
• 16-308 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 34 40 
• 16-309 อาคาร 16 ช้ัน 3 132 - - - - 35 50 
• 302/2 อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 90 - - - - 40 48 

4. หองประชุม      
• หองประชุม    

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

รวมทั้งสิ้น  1,572 5 8 5 240 250 289 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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7.1 การบริการหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน 

 สํานักคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมหองบรรยายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  สําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา และสําหรับหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีความตองการใชหองบรรยายเพื่อกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกชุมชน 

 ชวงเวลาการใหบริการ 

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

ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง  ประจําหอง  16-406   และจุดเชื่อมตอกับ
เครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา

หอง 16-406 (ประสานมิตร) 

คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium III  1 GB 
Ram 256 MB 
Hard Disk 20 GB 

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 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน  250  เครือ่ง  ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรี
และสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา

หอง 16-301 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 MHz  
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 

หอง 16-302 (ประสานมิตร) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 MHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 

หอง 302/1 (องครักษ) 
คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.8 GHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 

 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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7.3 การบริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

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. 
 

 ระบบเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 109 เครื่อง พรอมเครื่องพิมพผลผานเครือขาย 2 เครื่อง 
ทุกเครื่องเชื่อมตอกับเครือขายบัวศรีและสามารถติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา 

 

หอง 16-308 (ประสานมิตร) 

คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium III 733 MHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 7.3 GB 

หอง 16-309 (ประสานมิตร) 

คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium III 733 MHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 7.3 GB 

หอง 302/2 (องครักษ) 

คุณสมบัติของเครื่อง 
Pentium IV 2.4 MHz 
Ram 256 MB 
Hard Disk 40 GB 

 

8. งบประมาณและการเงิน 

ในการดําเนินงาน สํานักคอมพิวเตอรไดรับเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 2 ประเภท ดังนี้ 
1. เงินงบประมาณแผนดิน (งบประมาณรายจายประจําป) 

2. เงินงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินอีก 3 ประเภท ดังนี้ 
1. เงินโครงการบริการวิชาการ 

2. เงินกองทุนสวัสดิการ 

3. เงินกองทุนสกล แสงโสภณ 

 

 

 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตารางที่   4  แสดงจํานวนเงนิไดในปงบประมาณ  2546 - 2547  จําแนกตามหมวดเงินและแหลงเงิน 
หนวย : บาท 

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร แหลงเงินอื่น ๆ 

ปงบประมาณ/หมวดเงิน งบประมาณ 
รายจาย 

งบสาขา 
ขาดแคลน 

งบประมาณ 
เงินรายได 

โครงการ 
บริการวิชาการ 

กองทุน 
สวัสดิการ 

กองทุนสกล 
แสงโสภณ 

รวมทั้งสิ้น 

ปงบประมาณ 2546 15,179,520.00 - 4,330,909.00 18,991.00 53,357.46 270,224.33 19,853,001.79 
 เงินเดือน/คาจาง 2,459,520.00* - 1,074,960.00  - - - 3,534,480.00 
 คาตอบแทนใชสอยและวสัดุ 4,420,000.00 - 1,615,000.00**  - - - 6,035,000.00 
 ครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง 8,300,000.00 -  1,480,200.00  - - - 9,780,200.00 
 คาสาธารณูปโภค - -  28,500.00  - - - 28,500.00 
 เงินอุดหนนุ - -  32,249.00  - - - 32,249.00 
 รายจายอ่ืน - -  100,000.00  - - - 100,000.00 
  เงินดําเนนิการอื่น ๆ - - - 18,991.00 53,357.46 270,224.33 342,572.79 
ปงบประมาณ 2547 16,199,060.00 - 4,236,231.00 277,636.25 51,298.51 274,931.00 21,034,450.09 
 เงินเดือน/คาจาง 2,734,860.00* - 1,196,676.00  - - - 3,931,536.00 
 คาตอบแทนใชสอยและวสัดุ 2,706,000.00 - 1,664,700.00  - - - 4,370,700.00 
 ครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสราง 10,758,200.00 -  161,000.00  - - - 10,919,200.00 
 คาสาธารณูปโภค - -  1,165,700.00  - - - 1,500.00 
 เงินอุดหนนุ - -  48,155.00  - - - 32,249.00 
 รายจายอ่ืน - - - - - - 100,000.00 
  เงินดําเนนิการอื่น ๆ - - - 277,636.25 51,298.51 274,931.00 599,159.09 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2548 

* คํานวณจากอัตราเงินเดือนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ประจํา) ที่มคีนครอง 
** โอนไปเปนงบลงทุน  ปงบประมาณ  2546  จํานวน 211,500.- บาท  งบประมาณ 2547  จํานวน 720,000.- บาท 
หมายเหตุ  คาเส่ือมราคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2547 = 5,629,036 บาท 
 

ตารางที่ 5  สรุปงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและแหลงเงินอ่ืน  ๆในปงบประมาณ 2546 – 2547 
หนวย : บาท 

งบประมาณ 
แหลงเงิน 

2546 2547 
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณแผนดิน 15,179,520.00 16,199,060.00 31,378,580.00
   -งบดําเนินการ 6,879,520.00 5,440,860.00 12,320,380.00
    -งบลงทุน 8,300,000.00 10,758,200.00 19,058,200.00
สาขาขาดแคลน - - - 
งบประมาณเงินรายได 4,330,909.00 4,236,231.00 8,567,140.00
  -งบดําเนินการ 2,850,709.00 4,075,231.00 6,925,940.00
   -งบลงทุน 1,480,200.00 161,000.00 1,641,200.00
โครงการบริการวิชาการ 18,991.00 277,636.25 296,627.25
กองทุนสวัสดิการ 53,357.46** 51,298.51** 51,298.51**
กองทุนสกล  แสงโสภณ 270,224.33** 270,224.33** 270,224.33**

รวมทั้งสิ้น 19,853,001.79 21,039,156.76 40,568,576.76**
 
** ยอดสะสม 

ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2548 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักคอมพิวเตอร 

วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศกึษา 
1. เพ่ือสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย สังคมไทย และนานาประเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 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. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการบริการทั้งการบริการภายในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัย

และสังคม 
5. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานวิชาการ เพ่ือใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถสรางสรรค

วิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางเผยแพรวิชาการและการคนควาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปสูสังคม 

6. สรางมาตรฐานการบริหารจัดการทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิน ใหสามารถพัฒนา และ
ผลักดันภารกิจของสํานักคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพสูงสุดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงานในแตละภารกิจ 

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

2. สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาการทํางานตามระบบ ISO 9002  
(คําส่ังสํานักคอมพิวเตอร ที่ 2128/ 2542 วันที่ 6 กนัยายน 2542) โดยใหคณะกรรมการ มีหนาที่สงเสริมใหบุคลากร
มีความรูความเขาใจในระบบมาตรฐาน ISO 9002  สงเสริมดานเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการพัฒนาระบบการ
ทํางานของบุคลากร จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและประสบการณแกบุคลากร และดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบ  นอกจากนี้ยังใหประเมินผลและตรวจสอบการทํางานอยางตอเนื่อง 

3. สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส (คําส่ังสํานักคอมพิวเตอรที่  
2127/2542 ลงวันที่  6 กันยายน  2542)  ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูทางดานเทคนิค วิธีการ ขอมูล และการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรในหนวยงานและเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหสํานักคอมพิวเตอรสามารถพัฒนา
บุคลากรและองคกรไปสูระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป  โดยไดมีการประกาศ
นโยบายและแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ  ในการดําเนินงานขึ้น 

4. สํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพทุกชุดในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ เพ่ือการควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานเปนประจําทุก 3 เดือน 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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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  

 

สําหรับระดับการประเมินในแตละตัวบงชี้ไว 5 ระดับ  โดยแตละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้นั้นอยูในระดับดีมาก หรือเปนที่นาพึงพอใจมาก   
สมควรที่จะรักษาใหคงคุณภาพและพัฒนาใหเกิดความตอเนื่องและย่ังยืนอยางกวางขวาง 

ระดับ 4  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับดีหรือนาพึงพอใจ  แตสามารถพัฒนาให
มีคุณภาพสูงขึ้นไดอีก 

ระดับ 3  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับปานกลางหรือพอใจได ควรรวมกัน
พิจารณาหาทางพัฒนาใหไดผลดียิ่งขึ้น 

ระดับ 2  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับคอนขางต่ํา ยังไมนาพอใจ ตองเรง
พิจารณาหาจุดออน หรือสาเหตุของปญหา และวางแผนปรับปรุง แกไข 

ระดับ 1  หมายถึง  ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้อยูในระดับตํ่ามาก    ตองเรงรีบพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแกไขดวน 

ซึ่งตัวบงชี้และระดับการประเมินที่กําหนดขึ้น มีจุดประสงคเพ่ือใหแตละหนวยงานไดใชเปนแนวทาง
ในการประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็ง   จุดออน  โอกาส   และปจจัยกดดันที่ควรพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน 
สูสากลตอไป   

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ในปการศึกษา 2547 ที่ผานมา สํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน และ
ตามภารกิจหลักสํานักคอมพิวเตอรจัดเปนหนวยงานใหการสนับสนุนทางดานการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดนั้น  สํานักคอมพิวเตอรจึงไมสามารถใชกรอบตามองคประกอบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมาประเมินคุณภาพฯ ใหครบถวนได   สํานักคอมพิวเตอรจึงไดมีการปรับเปล่ียน/เพ่ิมเติม
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในบางมาตรฐานใหเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจของหนวยงาน  โดยทําการ
ประเมินตามองคประกอบคุณภาพจํานวน 5 มาตรฐาน  31  ตัวบงชี้  (12 ตัวบงชี้ ของมหาวิทยาลัย และ 19 ตัวบงชี้
ของสํานักคอมพิวเตอร)   คือ 

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  

โดยในแตละมาตรฐานไดสรปุผลการดําเนินงานที่สงเสริมความมุงหมายในแตละมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพของภารกิจหลัก ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสํานักคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวก รวมทั้ง

ความรวมมือจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน และสรางเสริมกระบวนการเรียนรู
ใหแกคณาจารย  นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดังนี้ 

สถานที่/หองบริการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดหองบรรยายเพื่อการเรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียน
การสอน หองบริการคอมพิวเตอรสําหรับบริการสมาชิก  จํานวน 10 หอง พรอมทั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรที่
ใหบริการ จํานวน 250 เครื่อง (ดูรายละเอียดจาก ตารางที่  3  ขอมูลหองใหบริการ/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  
และเปดใหบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพ่ือเอื้อประโยชนแกคณาจารย นิสิต บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป      

ในปการศึกษา 2547  สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได  สําหรับการปรับปรุง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประสานมิตร โดยการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จําเปนเพ่ิมเติม รวมทั้ง
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได (งบพัฒนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี) 
สําหรับปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร องครักษ  ในการเพิ่มจุดเชื่อมตอเครือขายบัวศรีประจําหองเรียนและ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการนิสิตและใหบริการที่หอพักนิสิตอีกจํานวน 50 เครื่อง เพ่ือเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการของสํานักคอมพิวเตอร 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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เครือขาย 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2547 สําหรับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายสื่อสารขอมูล   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ติดตั้งอุปกรณเครือขายหลักในการเชื่อมโยงระหวางประสานมิตรและองครักษ  เพ่ือใหการ
เชื่อมโยงเครือขายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. ติดตั้งระบบปองกันไวรัสในสวนของทางเขาออกอินเทอรเน็ตซึ่งจะทําการตรวจสอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่เชื่อมเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 

3. ติดตั้งระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการเครือขายโดยมีเครื่องแมขายที่ใชในการพัฒนา
เว็บไซดและอุปกรณในการจัดเก็บขอมูลเว็บไซดของหนวยงานตาง ๆ  ไวที่สวนกลาง 

4. ติดตั้งระบบเครือขายไรสายที่สํานักคอมพิวเตอรประสานมิตร องครักษและสํานักหอสมุดกลาง
เพ่ือใชเปนตนแบบในการวางระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยในป
ตอไป   

สําหรับเงินรายได  ปงบประมาณ  2547  ไดทาํการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)    

ระบบสารสนเทศ  

สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี  งบประมาณเงิน
รายไดประจําป 2547 เพ่ือติดตั้งระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (SUPREME 2004) เพ่ือใหบริการทางดานงานบริการ
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย  และงานบริการการใชคอมพิวเตอรและเครือขายใหแกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 
โดยการพัฒนาระบบอินทราเน็ต   ทั้งที่เปนระบบโปรแกรมติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย (Client Server)  และ
ระบบที่ใชงานผานเว็บเบาเซอร (Web Browser) 

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู  สํานักคอมพิวเตอร
ไดปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวบงชี้ขึ้นใหมโดยใชมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑในการพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร โดยกําหนดตัวบงชี้ทั้งส้ิน 14 ตัวบงชี้ ซึ่งแยกเปนตัวบงชี้ที่ไม
ประเมินผล แตนําเสนอขอมูลไว จํานวน 6 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่มีการประเมินผลพรอมแสดงระดับการประเมินผลที่
ไดไวในเอกสาร จํานวน 8 ตัวบงชี้   โดยเปนตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 13 ตวับงชี้  (มีตัวบงชี้ที่
ประเมินผล 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่ไมประเมินผล 5 ตัวบงชี้)   และ 1 ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย  (ตัวบงชี้ที่ไมตอง
ประเมินผล แตนําเสนอขอมูลไว) โดยเสนอรายละเอียดในรูปตาราง  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการพัฒนานสิิต 
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตพัฒนาการทั้งในดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ

และสังคม (พัฒนาการดานสังคม ไดแก  มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย มีคุณธรรมและจริยธรรม อนุรักษส่ิงแวดลอม   
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนตน) 

การดําเนินงาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดมีจัดโครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร ประจําป 2547 ซึ่งเปนกิจกรรมตรวจ
สภาพทั่วไปของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ตรวจเช็คไวรัส และบํารุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณ
ตอพวงกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และติดสติ๊กเกอรผานการตรวจสอบ
มาตรฐานใหกับหนวยงานตาง  ๆในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งเปนการสงเสริมใหนิสิตไดมีความรู ประสบการณ และรูจักการ
ทํางานเปนทีม มีระเบียบวินัยในการทํางาน และการติดตอประสานงานกับหนวยงาน 

โครงการดังกลาวไดรับนิสิตเขามามีสวนรวมในการทํางาน โดยจดัใหมีการอบรมความรูดานคอมพิวเตอร
และการเตรียมความพรอมในการออกไปปฏิบัติงานตามหนวยงาน   ซึ่งจะเปนการสรางทักษะความรูดานคอมพิวเตอร  
การติดตอประสานงานกับหนวยงาน รวมท้ังการทํางานเปนทมีและมีระเบียบวินยัในการทํางาน  ในปการศึกษา 2547
สํานักคอมพิวเตอรไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรบัการจัดโครงการจางนิสิตชวยงานจากเงินกองทนุพัฒนามหาวิทยาลัย 
จํานวนทั้งส้ิน 3 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 หมายเหตุ เอกสารอางอิง 

สํานักคอมพิวเตอร 

 

 

1. โครงการจางนิสิตชวยงานสําหรับการ
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร  ประจําป 2548 
(21 มีนาคม 2548 -6 พฤษภาคม 2548) 

2. โครงการจางนิสิตชวยทํางาน 
(กรกฎาคม 2548) 

3. โครงการจางนิสิตชวยทํางาน สําหรับ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและงานบริหาร
ธุรการ 

(1 เมษายน 2548 – 30 กันยายน  2548) 

(เงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลยั) 
 
(เงินรายได) 
 
(เงินกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลยั) 

- เอกสาร 4.1 

(แฟมโครงการจางนิสิตชวยงาน) 

 

 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มาตรฐานที่ 6 :  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
การใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน  สังคม   เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหง

ภูมิปญญาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

การดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2547  สํานักคอมพิวเตอรไดมีการจัดโครงการบริการวิชาการดานคอมพิวเตอรใหแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูสนใจจากหนวยงานภายนอก  จํานวน 11 โครงการ  ไดแก   โครงการพัฒนา
บุคลากรและนิสิตดานคอมพิวเตอร  จํานวน 5 ครั้ง  โครงการบริการวิชาการ สําหรับผูบริหารโรงเรียน ครู และผูที่
สนใจ  จํานวน  1  ครั้ง  โครงการสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง แหลงการเรียนรูดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอน จํานวน  
1  ครั้ง  และโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนแบบออนไลนดวยระบบ Open Source LMS  “Atutor” 
สําหรับบุคคลทั่วไป  จํานวน  5  ครั้ง   ซึ่งในการจัดแตละโครงการบริการวิชาการไดมีการกรอกแบบประเมินทุก
หลักสูตรแตยังไมมีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการดําเนินโครงการฯ  

สํานักคอมพิวเตอรไดมีการสงเสริมใหบุคลากรเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือเปน
การสรางทักษะในการถายทอดความรูใหแกสังคมและชุมชน  

สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือขายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือขาย  
ที่ตองใชงานรวมกัน  โดยใหแตละมหาวิทยาลัยเวียนการเปนเจาภาพในการจัดงานรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย  
ปละ 3  ครั้ง 

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 6  สํานักคอมพิวเตอรไมไดใชตัวชีว้ัดของมหาวิทยาลัยใน
การประเมิน  แตสํานักคอมพิวเตอรไดกําหนดตวับงชี้ขึ้นใหมเพ่ือใหสอดคลองกบัภารกิจของสํานัก ซึ่งมีจาํนวนทั้งส้ิน 
5 ตัวบงชี้   ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่มีการประเมนิผลทกุตัว  ยกเวนตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี ้คือ ตัวบงชี ้คพ 6.4 ไมมกีารประเมิน
เนื่องจากไมมีบุคลากรไปเปนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย   โดยเสนอรายละเอียดในรูปตาราง  ดังนี้ 
 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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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 2547 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 (ครุภัณฑ ที่ดินและสิง่กอสราง) 
ในปงบประมาณ 2547 สํานักคอมพิวเตอรไดสงคําขอตั้งงบลงทุนในสวนงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน 

11,659,805.-บาท และงบประมาณเงินรายได เปนจํานวนเงิน 4,087,900.-บาท รวมเปนเงินขอตั้งงบลงทุนทั้งส้ิน 
15,747,705.-บาท  ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน 10,038,200.-บาท สวนงบรายไดไดรับ
จัดสรรงบลงทุนเปนจํานวนเงิน 161,000.-บาท รวมเปนเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 10,199,200.00.-บาท          
(ดูรายละเอียดสรุปจากตารางที่ 5) เปนคิดเปนรอยละ  65  ซึ่งตางจากเปาหมายและแผนที่หนวยงานกําหนด รอยละ 35   และ
ไดรับโอนจากงบดําเนินงาน 720,000..- บาท โดยการใชจายเงินสําหรับการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอรรวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน 9,602,200.90 บาท  คิดเปนรอยละ  91  หลังการดําเนนิการสําหรับงบประมาณแผนดนิมีเงินเหลือจาย เปน
จํานวนเงิน 1,280,654.10 บาท สวนเงินรายไดเหลือจายเปนจํานวนเงิน 36,345.-บาท  รวมงบลงทุนเหลือจายเปน
จํานวนเงิน  1,316,999.10 บาท  คิดเปนรอยละ 13 

อัตรากําลัง 
สํานักคอมพิวเตอร มีอัตรากําลัง จํานวน 33 อัตรา แบงตามประเภทเปน ขาราชการ จํานวน  

13 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พนกังานมหาวิทยาลัยประจํา จํานวน 8 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย 
ชั่วคราว จํานวน 11 อัตรา  

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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การพัฒนาบุคลากร 

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

การดําเนินงานสนับสนุนพันธกิจหลัก 

สํานักคอมพิวเตอรสามารถดําเนินงานไดทันเวลาท่ีกําหนด บางครั้งจะมีงานลักษณะเรงดวนมีผลทําให
กระทบตองานอื่น ๆ บาง 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

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  

สํานักคอมพิวเตอรมีการบรหิารการเงินและงบประมาณที่โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ดังนี ้
1. มีการดําเนินการขอตั้งงบประมาณ   โดยแตละฝายมีสวนรวมกับคณะผูบริหารในการจัดทํา

คําขอตั้งงบประมาณ 

2. มีการตรวจสอบการรับจายเงินของสํานัก โดยคณะกรรมการดูแลการเก็บรักษาเงิน พรอม
ทั้งรายงานยอดเงินคงเหลือประจําวันตอผูอํานวยการ  

3. มีการติดตามการใชจายเงิน โดยรายงานการใชจายเงินใหแกคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ทราบเปนระยะ ๆ  

 

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 8 สํานักคอมพิวเตอรใชตัวชี้วัดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีจํานวน  9 ตัวชี้วัด  โดยมีตัวชี้วัดที่จะตองประเมินผล  4  ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ไมตองประเมินผล แตเสนอขอมูลไว  

5 ตัวช ี้วัด   เสนอรายละเอียดในรูปตารางดังนี้ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มาตรฐานที่ 9 :  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ

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 

สําหรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 9 สํานักคอมพิวเตอรใชตัวชี้วัดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีจํานวน  2 ตัวชี้วัด  โดยเสนอรายละเอียดในรูปตารางดังนี้ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สวนที่ 3 : สวนสรุป (การวิเคราะหผลการดําเนินงาน) 
ผลจากการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของสํานักคอมพิวเตอร    ตามมาตรฐาน

ตัวบงชี้  สรุปจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง และจุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข  ดังนี้ 

ตารางที ่ 6  ผลการประเมนิคุณภาพของสํานกัคอมพวิเตอร  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 : มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 4 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานกระบวนการเรียนรู 5 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการสนับสนุน 
                      การเรียนรู 5 1 - - - - - 1 4 

มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต 1 ไมไดใชตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย แตใชตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร 
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการวิจัยและ 
                      งานสรางสรรค 4 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 2 ไมไดใชตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย แตใชตัวบงชี้ของสํานักคอมพิวเตอร 
มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุง 
                      ศิลปวัฒนธรรม 2 ไมมีงานที่เกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 8 : มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 9 9 2 1 - - - 6* - 
มาตรฐานที่ 9 : มาตรฐานดานระบบการ 
                     ประกันคุณภาพการศึกษา 2 2 - - 2 - - - - 

รวม 34 12 2 1 2 - - 7 4 
* รวมตัวบงชี้ ม. 8.4 ที่ตองประเมิน แตยังไมมีการประเมิน เนื่องจากยังไมมีการกําหนดเกณฑการประเมินผูบริหารที่ชัดเจน  

ตารางที ่ 7  ผลการประเมนิคุณภาพของสาํนกัคอมพวิเตอร  ตามองคประกอบของสาํนกัคอมพวิเตอร 

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการประเมิน 

มาตรฐานขององคประกอบคุณภาพ 

จํานวน ตัวบงชี้
ในแตละ      

มาตรฐานของ
สํานัก

คอมพิวเตอร 

 

รวม 

 
ระดับ  

5 

 
ระดับ  

4 

 
ระดับ 

3 

 
ระดับ 

2 

 
ระดับ 

1 

จํานวนตัว
บงชี้ที่ไม

ตองประเมิน   
(แตแสดง  
ขอมูลไว) 

จํานวน  
ตัวบงชี้ที่    
ไมนํามา
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต - ไมมีงานท่ีเกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานกระบวนการเรียนรู - ไมมีงานท่ีเกี่ยวของและไมปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการสนับสนุน 
                      การเรียนรู 13 13 5 2 - - 1 5 - 

มาตรฐานที่ 4 : มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต 1 1 - - - - - 1 - 
มาตรฐานที่ 5 : มาตรฐานดานการวิจัยและ 
                      งานสรางสรรค - ไมมีงานท่ีเกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 5 5 2 - - 1 1 1* - 
มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานการทํานุบํารุง 
                      ศิลปวัฒนธรรม - ไมมีงานท่ีเกี่ยวของและไมปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 8 : มาตรฐานดานการบริหารจัดการ - - - - - - - - - 
มาตรฐานที่ 9 : มาตรฐานดานระบบการ 
                     ประกันคุณภาพการศึกษา - 

- - - - - - - - 

รวม 19 19 6 2 - 1 3 7 - 
* รวมตัวบงชี้ คพ 6.4  ที่ตองประเมิน แตไมมีการประเมิน เนื่องจากไมมีบุคลากรไปเปนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2547 55 

ตารางที่  8  รายงานสรุปจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง  และจุดออน/สาเหตุ/แนวการแกไข 

มาตรฐานของ            
องคประกอบคุณภาพ 

จุดแข็ง/การสรางเสริม 
ความแข็งแกรง 

จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

มาตรฐานที่ 1 : 
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 2 : 
มาตรฐานดานกระบวนการเรียนรู 

ไมมีงานที่เกี่ยวของ และ ไมมีการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานที่ 3 :  
มาตรฐานดานการสนับสนุน
การเรียนรู 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและมี

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหบริการไดอยางเหมาะสม 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1.สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

2.สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

3.สงเสริมและสนับสนุนใหมีจํานวน      
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขาย (Internet) ใหเพ่ิมมากขึ้น 

 

จุดออน 
1. บุคลากรประจํามีจํานวนไมเพียงพอ 
2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการ

ดําเนินงานอยูในอัตราที่ต่ํากวา
คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการจริง 

3. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 
การบริการนิสิตยังไมเพียงพอ 

 
แนวทางแกไข 
1. ควรวิเคราะหอัตรากําลังและ          
งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงของสํานักคอมพิวเตอร
และเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

2. ควรเพิ่มหองปฏิบัติการเพื่อการเรียน
การสอนและหองบริการสมาชิกแกนิสิต
และบุคลากร เพ่ือสนองความตองการ
ของผูใชอยางทั่วถึง 

3. ควรปรับปรุงจํานวนชั่วโมงใหบริการ 
รวมถึงสภาพและบรรยากาศใน
หองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอรใหดี
ขึ้น เพ่ือใหผูใชเกิดความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น 

มาตรฐานที่ 4 :  
มาตรฐานดานการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง 
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิต 
ใหไดรับความรู ความเขาใจและมีทักษะ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง 
ตอเนื่อง 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
- ควรขยายโอกาสใหครอบคลุม 
  กลุมนิสิตอ่ืน ๆ  ในการพัฒนา 
  ความรู ความเขาใจ และทักษะ 
  ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  อยางตอเนื่องและทั่วถึง 

จุดออน 
- มีจํานวนโครงการนอยและไดรับจัดสรร 
  งบประมาณจํานวนจํากัด 
แนวทางแกไข 
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีโครง 
การพัฒนานิสิตเพ่ิมขึ้น 

2. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพ่ิมมากขึ้น 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2547 56 

ตารางที่  8 รายงานสรุปจุดแข็ง/การสรางเสรมิความแข็งแกรง  และจุดออน/สาเหตุ/แนวการแกไข (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. ควรมีการพัฒนาและนําเสนอหลักสูตร

ใหมในโครงการบริการวิชาการ 
2. ควรนําผลการประเมินไปใชในการจัด

โครงการครั้งตอไป 
 

จุดออน 
1. การเสริมสรางความรูและการใหความรวมมือ

ทางดาน IT ของบุคลากรใหแกสังคมและ
หนวยงานอื่นยังมีจํานวนนอย 

2. การเผยแพรความรูทางวิชาการในฐานะ
วิทยากรภายนอกหนวยงาน 
มีจํานวนนอย 

3. เครือขายความรวมมือทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศมีจํานวนนอย 

แนวทางแกไข

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมความรู
ทางดาน IT เพ่ือเพ่ิมพูน    ประสิทธิภาพและ
ใหเปนที่ยอมรับ และพรอมที่เผยแพรไปสู
สังคมและหนวยงานภายนอก 

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 และสามารถตรวจสอบ
ได 

4. มีการบริหารการเงินและงบประมาณมีระบบ
ชัดเจน 

จุดออน 
1. ไมมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากร
ผูถูกประเมินทราบ และไมมีการติดตาม 
การปรับปรุง 

2. ยังไมมีการกําหนดเกณฑการประเมิน  
ผูบริหาร 

3. มีคูมือในการปฏบัิติงานไมครบทุกงาน 
 
   

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



รายงานการประเมนิตนเอง  ประจําปการศึกษา 2547 57 

ตารางที่  8  รายงานสรุปจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง  และจุดออน/สาเหตุ/แนวการแกไข (ตอ) 
มาตรฐานของ            

องคประกอบคุณภาพ 
จุดแข็ง/การสรางเสริม 

ความแข็งแกรง 
จุดออน/สาเหตุ/แนวทางแกไข 

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. แจงผลการประเมนิใหบุคลากรผูถูก    

ประเมินทราบทุกครั้ง และมีกระบวนการ
ติดตามผลประเมนิ 

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการ
ประเมินผูบริหารใหชัดเจน 

3. จัดทําคูมือปฏิบัติงานใหครบทุกงาน 
 

มาตรฐานที่ 9 :  
มาตรฐานดานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง
1. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ชัดเจน 

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

 
 
 
การสรางเสริมความแข็งแกรง 
1. ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน
ประกันคุณภาพเพื่อเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณดานประกันคุณภาพ 

2. ควรนาํผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดมาใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานัก
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง 

จุดออน 
1. บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญและยัง
ไมมีความเขาใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยางดีพอ 

2. บุคลากรมีภาระหนาที่ในงานประจํา
คอนขางมากจนไมมีเวลาในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการประกัน
คุณภาพ 

แนวทางแกไข 
- ควรสงเสริมใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญและมีความเขาใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให
มากขึ้น 
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ขอมูล ณ  พฤษภาคม 2548 
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ภาพแสดงระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมิตร) 
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ภาพแสดงระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(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 จาก  
www.swu.ac.th/president/plan/web-plan/ 
download/gr_1/ftes2547.pdf ของกองแผนงาน 

งานนโยบายและแผน 

3.2 คาเส่ือมราคาของครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 
ประจําปงบประมาณ 2547  สํานักคอมพิวเตอร 

งานคลังและพัสดุ 

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

ไมโครคอมพิวเตอร 
ฝายระบบสารสนเทศ 

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

8.1 เอกสารแสดงงาน/โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ 
2547 

งานคลังและพัสดุ 
เจาของโครงการ 

8.2 แฟมรายงานการประชุมสํานัก สํานักงานผูอํานวยการ 
8.3 แฟมการประเมินผล งานบริหารและธุรการ 
8.4 เงินเดือนบุคลากรประจํา ประจาํปงบประมาณ 2547 งานนโยบายและแผน 
8.5 สรุปวงเงินงบดําเนินการเงินงบประมาณแผนดินและ 

เงินรายได ประจําปงบประมาณ 2547 ในแผนงาน 
บริหารการศึกษา 

งานนโยบายและแผน 

8.6 เงินงบประมาณเหลือจาย ประจําปงบประมาณ 2547 งานคลังและพัสดุ 
9.1 แฟมประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 
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